SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:05.

Beslutande

Peter Johansson (M)

Anders Tell (S)

Carl-Henrik Nilsson (SD)

Pierre Månsson (L)

Katarina Honoré (S)

Annelie Fälth Simonsson (SD)

Merete Tillman, biträdande
kommundirektör
Andrea Ax Karlsén,
nämndsekreterare

Eva Mårtensson,
kommunikationschef
Johanna Näslund, HRdirektör, § 246

Karl Gemfeldt (C)

Övriga närvarande

Christel Jönsson,
kommundirektör
Hanna Nicander,
nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Tell

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2019-12-12

Sekreterare

...............................................................................................................................

Paragrafer

246, 248-254

Hanna Nicander
Ordförande

...............................................................................................................................

Peter Johansson
Justerare

...............................................................................................................................

Anders Tell

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 246, 248-254

Sammanträdesdatum 2019-12-04

Datum då
anslaget sätts upp

2019-12-13

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

Rådhus Skåne
..............................................................................................................

Hanna Nicander

2020-01-04
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Sammanträdesdatum

2019-12-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:05.

Beslutande

Peter Johansson (M)

Anders Tell (S)

Carl-Henrik Nilsson (SD)

Christel Jönsson,
kommundirektör
Hanna Nicander,
nämndsekreterare

Merete Tillman, biträdande
kommundirektör
Andrea Ax Karlsén,
nämndsekreterare

Eva Mårtensson,
kommunikationschef

Övriga närvarande

Pierre Månsson (L)

Katarina Honoré (S)

Karl Gemfeldt (C)

Utses att justera

Anders Tell

Sekreterare

............................................................................................................................

Justeringens
tid och plats

Ordförande
Justerare

Styrelse/Nämnd

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Utdragsbestyrkande

Annelie Fälth Simonsson (SD)

Rådhus Skåne 2019-12-04
Hanna Nicander

Paragrafer

247

............................................................................................................................

Peter Johansson

............................................................................................................................

Anders Tell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 247
2019-12-05

Rådhus Skåne

...........................................................................................................

Hanna Nicander

Sammanträdesdatum 2019-12-04
Datum då
anslaget tas ned

2019-12-27

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

1 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Hanna Nicander
Tfn: 044-132226
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se
Tid och plats

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 10:00,
Rådhus Skåne rum 310.

Ärenden
Nr

1

2

3

4
5
6
7
8

9

10

Fastställande av dagordning
Val av justerare
Informationer
10:00-10:10 Kommundirektören

10:45-11:05 Tidigt lokalt omställningsstöd från
omställningsfonden (TLO-KL)

Utdelning ur Stiftelsen CW Olanders minnesfond 1
Hyresavtal för Kristianstad Everöd 1:11, Jutas Fastighets
AB, Axeltorp
Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter
skanning
Medborgarförslag - Utgivningsdagar för tidningen
Kristianstad
Medborgarförslag - Fri parkering på lördagar
Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen
Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen

2018/1416 1.2.7

2019/1113 3.9.1

2019/1146 4.5.5
2019/635 1.3.1
2013/30
2018/1019 4.6.7

2018/1312 1.1.3
2018/1313 3.2.4

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

11

Motion - Erbjud kostnadsfri vaccination mot influensa för
utsatt personal inom barn- och utbildningsförvaltningen

Peter Johansson
Ordförande

2 (2)

2017/950 1.2.6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 246

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7




Utdragsbestyrkande

Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:
-

Rapport till Kommunstyrelsen om jämställdhetsintegrering är
försenad.

-

Julbelysning.

HR-direktör Johanna Näslund informerar om tidigt lokalt omställningsstöd från omställningsfonden (TLO-KL).

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 247

Utdelning ur Stiftelsen CW Olanders minnesfond 1
Änr KS 2019/1113 3.9.1

Beslut


Godkänna att utdelningsbara medel som 2019 uppgår till 6 000 kronor
går till



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Avkastning av ovannämnd stiftelse skall enligt donationsvillkoren utdelas
till ”inom Kristianstad bosatta behövande skötsamma köpmän eller affärseller kontorsbiträden eller deras änkor, varvid i första hand skola ifrågakomma den eller de, som haft anställning vid AB Mårten Pehrsons
Valsqvarn i Kristianstad”. För dem som haft anställning vid AB Mårten
Pehrsons Valsqvarn krävs dock inte nämnda bostadsband.
Endast en sökande,
har anknytning till AB Mårten Pehrsons
Valsqvarn i Kristianstad. Utdelningsbara medel uppgår 2019 till 6 000 kr och
föreslås gå till

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna att utdelningsbara medel som 2019 uppgår till 6 000 kronor
går till



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-08.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 248

Hyresavtal för Kristianstad Everöd 1:11, Jutas
Fastighets AB, Axeltorp
Änr KS 2019/1146 4.5.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Uppdra åt Tekniska nämnden att teckna hyreskontrakt för fastigheten
Kristianstad Everöd 1:11, Jutas Fastighets AB, Axeltorp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns nuvarande avtal med Axeltorp upphör 2020-12-31.
Be-fintligt avtal avser vård- och omsorgsboende med demensinriktning, 32
vårdplatser. Kostnaden är 2298 kr/dygn/vårdplats inklusive drift och hyra.
Omsorgsförvaltningen konstaterar att för att kunna göra en ny separat
driftsupphandling för Axeltorp måste ett hyreskontrakt tecknas mellan
fastighetsägaren Jutas Fastighets AB och Kristianstads kommun genom
tekniska förvaltningen. Kontraktstid föreslås vara 12 år. Avtalet förlängs
med 5 år om uppsägning inte sker senast 18 månader innan avtalets upphörande. Hyreskontraktet ska gälla från och med 2021-01-01 till och med
2032-12-31. Hyran i kontrakts-förslaget är 3,7 Mkr/år i bashyra exklusive
driftskostnader så som el, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Uppdra åt Tekniska nämnden att teckna hyreskontrakt för fastigheten
Kristianstad Everöd 1:11, Jutas Fastighets AB, Axeltorp.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-21.
Omsorgsnämndens beslut 2019-11-14 § 132.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Förslag hyreskontrakt Kristianstad Everöd 1:11, Axeltorp med gränsdragningslista.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 249

Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter
skanning
Änr KS 2019/635 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anta förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter
skanning att gälla från och med 2020-02-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-21 § 164 att skicka
förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning på
remiss till samtliga nämnder och bolag med svar senast 2019-11-15. Inga
synpunkter har framkommit i inkomna remissvar.
När man skannar en pappershandling skapas en digital kopia av handlingen.
Om man ska göra sig av med ett pappersoriginal som är en allmän handling
krävs det ett gallringsbeslut. I kommunen är det respektive nämnd eller
styrelse som fattar beslut om gallring
Kommunarkivet har tagit fram ett förslag till riktlinjer för gallring av
pappershandlingar efter skanning. Riktlinjerna ska fungera som stöd för
kommunens förvaltningar och bolag som vill besluta om och utföra gallring
av pappershandlingar efter skanning.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

De kommunala myndigheterna ska själva utreda och besluta om gallringen,
men kommunarkivets riktlinjer ska användas som stöd för att säkerställa
att arkivlagens krav uppfylls.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:



Anta förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter
skanning att gälla från och med 2020-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-20.
Förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning
2019-08-15.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 250

Medborgarförslag - Utgivningsdagar för tidningen
Kristianstad
Änr KS 2013/30

Beslut


Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Linderöd, förslår i ett medborgarförslag att tidningen
Kristianstads utgivningsdagar anpassas efter Kommunfullmäktiges
sammanträden och att man i tidningen inför den fullständiga ärendelistan
för varje sammanträde. Tidningen Kristianstad utges inte längre av
Kristianstads kommun.
Kommunfullmäktiges fullständiga dagordning annonseras i Kristianstadsbladet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-10-22.
Remiss 2013-03-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-12 § 88.
Medborgarförslag 2013-01-09.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 251

Medborgarförslag - Fri parkering på lördagar
Änr KS 2018/1019 4.6.7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
inkom med ett medborgarförslag 2018-10-01 där det
efterfrågas gratis parkering i centrum på lördagar fram till jul.
Tekniska nämnden har beslutat att införa avgiftsfri parkering på lördagar i
centrum under perioden 2018-12-01 – 2019-03-31 enligt ordförandebeslut
TN 2018/2516 daterat 2018-11-28.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2019-01-17 § 5.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-10-25.
Ordförandebeslut 2018-11-28 Lokala trafikföreskrifter avgiftsfri parkering.
Kristianstad kommuns föreskrifter om att under en viss tid inte tillämpa
kommunens lokala trafikföreskrifter (1290 2014:039) om parkeringsavgifter
2018-11-29.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

Remiss 2018-11-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-09 § 193.
Medborgarförslag 2018-10-01.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 252

Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör
stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Änr KS 2018/1312 1.1.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbudget som en information i den årliga klimatredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Medborgarförslaget framhåller att Kristianstads kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen. Detta genom fyra delförslag: 1) att ta
fram en klimatomställningsplan, 2) att innefatta alla företag, organisationer
och offentlig verksamhet i klimatarbetet, 3) att kommunen inte investerar i
fossilutvinningsföretag, samt 4) att arbeta med ett kontinuerligt informationsoch folkbildningsarbete i klimatfrågan.
Kristianstads kommun arbetar i mångt och mycket med alla dessa frågor i
de fall där kommunen har rådighet. Kommunen arbetar förvaltningsövergripande med ett stort antal hållbarhetsfrågor både inom klimat-, energioch miljöområdet. Ett intensifierat arbete kan under vissa perioder begränsas av personella resurser. Kontinuerligt ser vi över och gör inspel till
förändringar av kommunens styrande dokument bland annat inom klimatområdet. Under 2020 kommer en omarbetning och uppgradering Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi att göras.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

Inom delförslag 1 föreslås att kommunen tar fram en så kallad koldioxidbudget, för att åskådliggöra den utsläppsminskningstakt som krävs för att
Kristianstads kommun ska bidra med att det globala klimatavtalet från
Paris (COP 21) upp-nås. Kommunledningskontoret föreslår att en koldioxidbudget inkluderas som en information i den årliga klimatredovisningen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbudget som en information i den årliga klimatredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Yttrande över förslag till beslut 2019-11-13.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-10-31.
Remiss 2019-02-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 313.
Medborgarförslag 2018-12-03.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 253

Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör
stärka sitt engagemang i klimatomställningen
Änr KS 2018/1313 3.2.4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbudget som en information i den årliga klimatredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Medborgarförslaget framhåller att Kristianstads kommun bör stärka sitt
engagemang i klimatomställningen. Detta genom fyra delförslag: 1) att ta
fram en klimatomställningsplan, 2) att innefatta alla företag, organisationer
och offentlig verksamhet i klimatarbetet, 3) att kommunen inte investerar i
fossilutvinningsföretag, samt 4) att arbeta med ett kontinuerligt informationsoch folkbildningsarbete i klimatfrågan.
Kristianstads kommun arbetar i mångt och mycket med alla dessa frågor i
de fall där kommunen har rådighet. Kommunen arbetar förvaltningsövergripande med ett stort antal hållbarhetsfrågor både inom klimat-, energioch miljöområdet. Ett intensifierat arbete kan under vissa perioder begränsas av personella resurser. Kontinuerligt ser vi över och gör inspel till
förändringar av kommunens styrande dokument bland annat inom klimatområdet. Under 2020 kommer en omarbetning och uppgradering Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi att göras.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

Inom delförslag 1 föreslås att kommunen tar fram en så kallad koldioxidbudget, för att åskådliggöra den utsläppsminskningstakt som krävs för att
Kristianstads kommun ska bidra med att det globala klimatavtalet från
Paris (COP 21) uppnås. Kommunledningskontoret föreslår att en koldioxidbudget inkluderas som en information i den årliga klimatredovisningen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.



Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbudget som en information i den årliga klimatredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Yttrande över förslag till beslut 2019-11-14.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-10-31.
Remiss 2019-02-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 314.
Medborgarförslag 2018-12-03.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

KSAU § 254

Motion - Erbjud kostnadsfri vaccination mot influensa för
utsatt personal inom barn- och utbildningsförvaltningen
Änr KS 2017/950 1.2.6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD), Niclas Nilsson (SD) och Anders Nilsson (SD),
föreslår 2017-09-25 i en motion till Kommunfullmäktige att erbjuda all
förskole- vård och omsorgspersonal frivillig och kostnadsfri vaccination
mot influensa. Barn- och utbildningsnämnden har av kommunledningskontoret mottagit motionen för yttrande.
I motionen framhålls främst utsattheten för smitta bland förskolans medarbetare. Enligt uppgift kostar en vaccination 180 kr. En beräkning visar att
om 100 % av medarbetarna i förskola tackar ja till vaccination uppgår den
årliga kostnaden till cirka 140 000 kronor. Utökas vaccinationserbjudandet
till att även omfatta medarbetare i fritidshem, grund- och gymnasieskola
blir kostnaden betydligt högre. En ungefärlig uppskattning för erbjudande
om vaccination, enligt ovan beräkningsmodell, till alla medarbetare som
frekvent har kontakt med elever/barn, och därigenom utsätts för ökad risk
att smittas av influensa, innebär en för barn- och utbildningsförvaltningen
sammanlagd kostnad om cirka 500 000 kr. För att genomföra vaccinationer

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-12-04

måste denna nya kostnadspost kommuniceras utifrån sedvanlig prioritering inför kommande budgetdiskussion.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 117.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 77.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-02.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-02.
Remiss 2018-06-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 232.
Motion 2017-09-25.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

