SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

Plats och tid

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-10:30.

Beslutande

Peter Johansson (M)

Karl Gemfeldt (C)

Pierre Månsson (L)

Anders Tell (S)

Agneta Wandefors Hörström (S)
istället för Katarina Honoré (S)

Anders Nilsson (SD) istället
för Carl-Henrik Nilsson (SD)

Christel Jönsson,
kommundirektör
Hanna Nicander,
nämndsekreterare

Merete Tillman, biträdande
kommundirektör
Oscar Nilsson,
ekonomidirektör

Tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande

Utses att justera

Anders Tell

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2020-01-16

Sekreterare

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

Paragrafer

Annelie Fälth Simonsson (SD)

Eva Mårtensson,
kommunikationschef
Fredrik Ek, mark- och
exploateringschef, § 9

8-12

Hanna Nicander
Ordförande

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

Pierre Månsson
Justerare

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

Anders Tell

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-01-15

Datum då
anslaget sätts upp

2020-01-17

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

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

Hanna Nicander

2020-02-08

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

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

Onsdagen den 15 januari 2020 kl. 10:00,
Rådhus Skåne rum 310.

Ärenden
Nr

1

2

Fastställande av dagordning
Val av justerare

3

Informationer

4

Försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5

6

Riktlinjer för fordon och bränslen

10:00-10:10 Kommundirektören

5

Rapport intern kontroll 2019 för kommunkoncernen

7

Helgeåns vattenråd

Pierre Månsson
Ordförande

2019/1244 1.2.7
2019/848 4.3.3

2019/1283 1.5.3
2014/829 1.3.1

2019/1256 6.7.1
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

KSAU § 8

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7


Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:
-

Utdragsbestyrkande

Utredning God och nära vård (SOU 2019:29).

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

KSAU § 9

Försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5
Änr KS 2019/848 4.3.3

Beslut


Ärendet remitteras till Omsorgsnämnden för yttrande med svar senast
2020-02-27.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden
Anders Tell (S) föreslår att ärendet remitteras till Omsorgsnämnden för
yttrande med svar senast 2020-02-27.

Sammanfattning
Stenvalvet äger fastigheten Vä 157:10 och har ställt frågan till kommunledningskontoret avseende möjligheten att förvärva en del av kommunens
intilliggande mark för att på den gemensamma tomten uppföra ett vårdboende.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner reservation och försäljning av del av fastigheterna Vä 30:13 och Vä 157:5 till
Stenvalvet 222 Kristianstad AB, mot en köpeskilling av 700 kr/kvm BTA.
Köpeskillingen blir dock relativt sett högre, eftersom den i enlighet med
avtalet ska betalas på det bygglov som godkänns för hela projektet. Alltså
även inom Stenvalvets egen mark.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Godkänn reservation och försäljning av del av Vä 30:13 och 157:5 till
Stenvalvet 222 Kristianstad AB mot en köpeskilling om 700 kr/kvm
BTA för beviljat bygglov.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2019-12-17.
Reservationsavtal.
Kartbilaga.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

KSAU § 10

Rapport intern kontroll 2019 för kommunkoncernen
Änr KS 2019/1283 1.5.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2019.



Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och
bolag under 2019 varit standardiserad.



För nämnderna fastställa gemensamt kontrollområde, inklusive riskbedömning 2020 inom kontrollområde personal-/ kompetensförsörjning
och rekrytering.



Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för
2020 senast den 30 april och vad gäller nämnderna i kontrollplanen ta
hänsyn till det gemensamma kontrollområde som fastställs i detta
beslut.



Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från
kommunledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering
senast den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets
instruktioner.



Med hänsyn till slutsatser i kommunövergripande rapportering begära
återrapportering med förslag till åtgärder av de ev. avvikelser som
tagits upp i nämnder och bolag.



Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att
implementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Standardiserad intern kontroll” i
nivån ”Övervakad intern kontroll”.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglementet för intern kontroll (KF 2019-12-10 § 280) samt i företagspolicyn.
Respektive nämnd och bolag har ansvar för att uppdatering av lokala regler
för internkontrollarbetet genomförs. I den mån det saknas en organisation
och plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras i respektive verksamhetsområde ska detta upprättas och göras känt för medarbetarna.
Samtliga nämnder och bolag har tagit beslut om intern kontrollarbetet
under oktober/december 2019 och lämnat in uppföljningsrapporter för
arbetet med intern kontroll enligt en standardiserad mall.
Nämnder och bolag har ålagts att göra ett eget ställningstagande med en
bedömning av hur det interna kontrollarbetet fungerar och vilket resultat
som uppnåtts. Bedömning kan ges i fem nivåer: Otillförlitlig, Informell,
Standardiserad, Övervakad och Optimerad. I följande matris illustreras
samtliga ingående nämnder och bolags egna självskattningar.
Nämnd/Bolag

Otillförlitlig

Informell

Standardiserad

Kommunstyrelsen

X

Barn- och utbildningsnämnden

X

Omsorgsnämnden

X

Arbete- och välfärdsnämnden

X

Tekniska nämnden

X

Kultur- och fritidsnämnden

X

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

X

Justerarens signatur

Övervakad

Optimerad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nämnd/Bolag

2020-01-15

Otillförlitlig

Informell

Räddningsnämnden

X

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

X

Standardiserad

Överförmyndarnämnden

X

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

X

Gemensam nämnd

X

AB Kristianstadsbyggen

X

C4 Energi AB

Övervakad

Optimerad

X

Kristianstads Renhållnings AB

X

Kristianstad Airport AB

X

Åhus Hamn & Stuveri AB

X

Krinova AB

X

Med den information som finns att tillgå och nämndernas och bolagens
självskattning ovan är intrycket att den interna kontrollen på det hela taget
har bedrivits på ett bra sätt och att utvecklingsarbete pågår. Självskattningen för 2019 är ungefär likvärdig med föregående år.
Kontrollområde 2020
Av de identifierade gemensamma kontrollområdena föreslås följande vara
obligatoriskt kontrollområde för nämnderna 2020.
-

Personal/kompetensförsörjning och rekrytering.

Området har valts ut och förankrats genom riskbedömning och prioritering
inom HR chefsforum som består av representanter från förvaltningarna.
Anvisningarna avseende intern kontroll har uppdaterats inför 2020. Av
anvisningarna framgår tidplan för fastställande av kontrollplan (30 april)
samt rapportering i enlighet med instruktioner till kommunledningskontoret (30 november). Kontrollaktiviteter till det gemensamma kontrollområdet formuleras och delges i början av 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2019.



Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och
bolag under 2019 varit standardiserad.



För nämnderna fastställa gemensamt kontrollområde, inklusive riskbedömning 2020 inom kontrollområde personal-/ kompetensförsörjning
och rekrytering.



Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för
2020 senast den 30 april och vad gäller nämnderna i kontrollplanen ta
hänsyn till det gemensamma kontrollområde som fastställs i detta beslut.



Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kommunledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast
den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruktioner.



Med hänsyn till slutsatser i kommunövergripande rapportering begära
återrapportering med förslag till åtgärder av de ev. avvikelser som tagits upp i nämnder och bolag.



Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att implementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Standardiserad intern kontroll” i nivån ”Övervakad intern kontroll”.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-03.
Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll
2019 för:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Räddningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
AB Kristianstadsbyggen
C4 Energi AB
Kristianstads Renhållnings AB
Kristianstad Airport AB
Åhus Hamn & Stuveri AB
Krinova AB
Definition av mognadsmodellen.
Rapport gemensamma kontrollområden 2019 med sammanfattning –
slutsatser.
Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommunkoncern 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

KSAU § 11

Riktlinjer för fordon och bränslen
Änr KS 2014/829 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. För
att bidra till detta antogs riktlinjer för inköp av fordon och bränslen 201509-30, vilka reviderades 2016-11-23. Med hänsyn till utvecklingen på
bränsle och fordonsmarknaden förutsattes en kontinuerlig översyn av
riktlinjerna.
Följande justeringar av riktlinjerna föreslås:
-

En förtydligad prioritering av fordonstyper.

-

För att klargöra att biogas- och elbilar prioriteras, nedgraderas dieselbilar som kan köras på HVO (hydrerad vegetabilisk olja) till prioriteringsgrupp 2.

-

Elhybrider införs som alternativ i kategorin lätta fordon (prioriteringsgrupp 3).

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Förslag till aktualisering av riktlinjer för fordon och bränslen antas att
gälla från och med 2020-02-01.

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-22.
Riktlinjer för fordon KS 2016-11-23.
Riktlinjer för fordon KS YYYY-MM-DD – ändringsförslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-01-15

KSAU § 12

Helgeåns vattenråd
Änr KS 2019/1256 6.7.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Ansvaret för Helgeåns vattenråd flyttas från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Kommunstyrelsen.



Kristianstads kommun erbjuder sig att ta över rollen som sekreterare/
samordnare för Helgeåns vattenråd från och med januari 2020.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till
reviderad arbetsordning för kommunens representation i vattenrelaterade arbetsgrupper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Helgeåns vattenråd är en ideell förening med syfte att medlemmarna i
vattenrådet tillsammans ska verka för en hållbar skötsel av vattenresurserna, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta innefattar god
vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt verka för en långsiktig biologisk mångfald. Detta sker bland annat genom att rådet aktivt medverkar i
planeringsprocesser som berör vattenförekomsterna i Helgeåns avrinningsområde samt utför relevanta projekt.
Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns avrinningsområde som sträcker sig
över tre län och tretton kommuner. Helge å är ett av södra Sveriges största
vattendrag med ett avrinningsområde på 4 725 km² (SCB, 2008). Sina

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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källflöden har ån i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet, i
trakten av Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län.
Helgeå flyter igenom Kristianstads kommun innan den slutligen når Hanöbukten. För Kristianstads kommun har det stor påverkan vad som sker
uppströms i avrinningsområdet utifrån flöden, påverkan på vattenkvalitet,
markanvändning etc.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Ansvaret för Helgeåns vattenråd flyttas från Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Kommunstyrelsen.



Kristianstads kommun erbjuder sig att ta över rollen som sekreterare/
samordnare för Helgeåns vattenråd från och med januari 2020.



Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till
reviderad arbetsordning för kommunens representation i vattenrelaterade arbetsgrupper.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-07.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-19 § 203.
Arbetsordning för kommunens representation i vattenrelaterade arbetsgrupper.

Utdragsbestyrkande
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