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Sammanträdesdatum

2020-06-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-12:05.

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

Eva Mårtensson,
kommunikationsstrateg

Christina Borglund (KD)

Mikael Persson (V)

Karl Gemfeldt (C)

Övriga närvarande

Christel Jönsson,
kommundirektör
Hanna Nicander,
kommunsekreterare

Radovan Javurek (L),
ordförande
Brottsförebyggande rådet,
§ 138
Charlotte Nygren Bonnier,
Anna Nordin, samordnare
förvaltningschef arbete och arbete och
välfärdsförvaltningen, § 138 välfärdsförvaltningen, § 138
Ulrika Cedell,
Sarah Granholm,
förvaltningschef kultur- och projektledare kultur- och
fritidsförvaltningen, § 138
fritidsförvaltningen, § 138
Andreas Poppius,
Magnus Lund,
säkerhetschef, § 138
planeringsstrateg, § 140
Pia Steinbach
Mastensstrand,
kommunikationschef, § 138

Utses att justera

Anders Tell

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2020-06-10

Sekreterare

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

Sabina Månsson Hultgren (S),
Brottsförebyggande rådet,
§ 138
Malin Månsson, teamledare
arbete och
välfärdsförvaltningen, § 138
Henrik Alvesson, fritidsstrateg
kultur och
fritidsförvaltningen, § 138

Paragrafer

138-143

Hanna Nicander
Ordförande

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

Pierre Månsson
Justerare
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Anders Tell

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-06-03

Datum då
anslaget sätts upp

2020-06-11

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet

Rådhus Skåne

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

Hanna Nicander

2020-07-03
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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 3 juni 2020 kl. 10:00,
Rådhus Skåne rum 310.

Ärenden
Nr

1

2

3

Fastställande av dagordning
Val av justerare
Informationer
11:00-11:10 Kommundirektören

2019/1244 1.2.7

Arbetet med coronaviruset, covid-19
10:00-10:10 Kommundirektören om det övergripande
arbetet

4

5

6

7

8

10:10-11:00 Arbete och välfärdsvälfärdsförvaltningen,
säkerhetschefen och kultur- och fritidsförvaltningen om arbetet i verksamheten och
med särskilt fokus på situationen för barn och
unga under sommaren

Stiftelsernas årsredovisningar år 2019
Uppföljning klimatanpassningsplan

Fördelning av detaljplanekostnader för Hammar 8:12 m.fl.
Nytt boende för socialpsykiatrin i Färlöv
Extra sammanträde för Kommunstyrelsens arbetsutskott

Pierre Månsson
Ordförande

2020/579 3.9.1

2020/339 5.2.1

2017/352 4.3.2

2020/563 8.7.3

2019/840 1.2.1
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Sammanträdesdatum
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2020-06-03

KSAU § 138

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

Utdragsbestyrkande



Kommundirektör Christel Jönsson informerar om kommunens arbete
med coronavirus, covid-19.



Brottsförebyggande rådets ordförande Radovan Javurek (L), vice
ordförande Sabina Månsson Hultgren (S), arbete och välfärdsförvaltningens förvaltningschef Charlotte Nygren Bonnier, samordnare arbete
och välfärdsförvaltningen Anna Nordin, teamledare arbete och
välfärdsförvaltningen Malin Månsson, kultur- och fritidsförvaltningens
förvaltningschef Ulrika Cedell, projektledare kultur- och fritidsförvaltningen Sarah Granholm och fritidsstrateg kultur- och fritidsförvaltningen Henrik Alvesson informerar om verksamheternas arbete med
coronavirus, covid-19 med särskilt fokus på situationen för barn och
unga under sommaren



Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:
-

Pågående rekryteringar, VD till Krinova AB och projektledare
vallprojekt.

-

Kristianstads kommun har fått stöd för att främja hållbara stadsmiljöer med 13 250 000 kr.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum
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2020-06-03

KSAU § 139

Stiftelsernas årsredovisningar år 2019
Änr KS 2020/579 3.9.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga.



Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna årsredovisningarna.



Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga.



Överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.



Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, överlämnar härmed årsredovisningar år 2019 för de stiftelser som var för sig
har ett fondkapital som överstiger 10 basbelopp samt förslag till årsredovisningar för de stiftelser som inte är årsredovisningsskyldiga. Styrelsen
för på bilaga A angivna stiftelser utgörs av Kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga.



Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna årsredovisningarna.

Justerarens signatur
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Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredovisningsskyldiga.



Överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-19.
Årsredovisning 2019 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse
och donationsförvaltning.
Rapport år 2019 för Kristianstads kommuns stiftelseförvaltning.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Sociala Samfonden.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns
grundskola.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns
Gymnasieskola.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande Yrkesutbildningen i Kristianstad.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation.
Årsredovisning 2019 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers
Donationsfond.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs
Museifond.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och Räntefonder.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens Prydande Med Konstverk.
Årsredovisning 2019 för Gösta Wingrens Stiftelse.
Årsredovisning 2019 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers
boende i Kristianstad.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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2020-06-03

Årsredovisning 2019 för stiftelsen Önnemarks donationsfond för fysiskt
handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-03

KSAU § 140

Uppföljning klimatanpassningsplan
Änr KS 2020/339 5.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Åtgärdsuppföljningen av Plan för anpassning till ett förändrat klimat
läggs till handlingarna.



Klimatanpassningsplanen följs upp årligen och revideras vid behov en
gång per mandatperiod.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
En uppföljning av åtgärderna i Kristianstads kommuns klimatanpassningsplan (Plan för anpassning till ett förändrat klimat, KF 2018-01-16) har
genomförts. Under hösten 2019 kontaktades de förvaltningar och bolag
som ansvarar för åtgärder i planen och de ombads att avrapportera status
för arbetet. Den 16 december 2019 genomfördes ett möte med representanter från kommunled-ningskontoret, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvalt-ningen, räddningstjänsten samt Åhus Hamn
och Stuveri AB. Under mötet disku-terades status och utmaningar med
klimatanpassningsarbetet och specifika åt-gärder i planen, samt även
förslag på revideringar av åtgärdsformuleringar.
En sammanställning av status och utmaningar för klimatanpassningsplanens åtgärder presenteras i tabellform i bifogat dokument. Förtydliganden
av åt-gärdsbeskrivningar har gjorts för åtgärder 5a, 6a, 6b, 8d och 8e.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-03

I klimatanpassningsplanen saknas skrivningar kring hur uppföljning och
upp-datering av planen ska göras. Det föreslås att klimatanpassningsplanens åtgär-der följs upp årligen, samt att planen revideras vid behov en
gång per mandat-period, för att hålla den à jour med kunskapen om klimatförändringarna och dess effekter. Åtgärdsuppföljningen publiceras på
kommunens hemsida.
Det finns inga dedikerade medel avsatta för klimatanpassningsplanens
genom-förande, vilket innebär en utmaning för de åtgärder som omfattas
av större kostnader som inte kan rymmas inom verksamheternas ordinarie
ramar. I dia-log med förvaltningarna har det framkommit att ansvarsfördelningen för vissa åtgärder har varit oklar, ett problem som kan hanteras
genom utökad dialog och samarbete via årlig uppföljning.
Det bör noteras att arbetet med invallningsdammen för staden Kristianstad
samt även arbetet med skydd och förvaltning av kusten hanteras i separata
projekt och omfattas därmed enbart till viss del av åtgärderna i klimatanpass-ningsplanen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Åtgärdsuppföljningen av Plan för anpassning till ett förändrat klimat
läggs till handlingarna.



Klimatanpassningsplanen följs upp årligen och revideras vid behov en
gång per mandatperiod.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Åtgärdsuppföljning klimatanpassningsplan.
Plan för anpassning till ett förändrat klimat (KF 2018-01-16).

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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KSAU § 141

Fördelning av detaljplanekostnader för Hammar
8:12 m.fl.
Änr KS 2017/352 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Godkänna avtalet om fördelning av detaljplanekostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2017-05-11 Byggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram ett förslag till detaljplan för den kommunala fastigheten Hammar 8:12
och den privatägda fastigheten Hammar 8:127. I samma beslut godkändes
även ett avtal om fördelning av detaljplanekostnader med den privata
fastighetsägaren.
Inom ramen för detaljplanearbetet har kommunen fört en dialog med
ägaren av fastigheten Hammar 8:68, för att möjliggöra ny bostadsbebyggelse inom fastigheten och för att möjliggöra en ändamålsenlig infart till resten av planområdet.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner ett
avtal om fördelning av detaljplanekostnader för att även inkludera Hammar 8:68 i detaljplanen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Godkänna avtalet om fördelning av detaljplanekostnader.

Justerarens signatur
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2020-06-03

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-18.
Avtal om fördelning av detaljplanekostnader, undertecknat av motparterna.
Översiktskarta.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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KSAU § 142

Nytt boende för socialpsykiatrin i Färlöv
Änr KS 2020/563 8.7.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen


Bevilja Omsorgsnämnden budgetkompensation för lokalkostnader av
nytt boende i Färlöv för socialpsykiatrin. Finansiering anvisas av medel
för fastighetsförändringar.



Godkänna tecknande av hyresavtal på 20 år med AB Allön.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
På fastigheten Färlöv 9:9 planerar omsorgen nybyggnad av 12 servicelägenheter för målgruppen inom socialpsykiatrin. Efter upphandling och
tilldelning bedömer AB Allön i kalkylunderlag investeringen till cirka 57
mkr inklusive moms och en årlig hyra på cirka 4 649 tkr. Justering görs
efter faktiskt utfall när investeringen är färdigställd. Tekniska förvaltningen beräknar internhyran till 5 276 tkr/år inklusive administration och
driftkostnader. Hyresavtalet tecknas på 20 år med 12 månaders uppsägningstid. I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med 5 år. Omsorgsförvaltningen beräknar hyresintäkter till 927 tkr/år. Omsorgsnämnden söker budgetkompensation för utökade lokalkostnader.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen


Utdragsbestyrkande

Bevilja Omsorgsnämnden budgetkompensation för lokalkostnader av
nytt boende i Färlöv för socialpsykiatrin. Finansiering anvisas av medel
för fastighetsförändringar.

Justerarens signatur
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2020-06-03

Godkänna tecknande av hyresavtal på 20 år med AB Allön.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-19.
Tekniska förvaltningen utkast internhyreskontrakt 2020-05-14.
AB Allön utkast hyreskontrakt.
Omsorgsnämndens beslut 2020-04-29 § 54.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-15.
PM Kalkylunderlag, AB Allön 2020- 03-19.
Internhyresberäkning tilläggshyra, Tekniska förvaltningen 2020-03-20.
Ekonomisk kalkyl personalkostnader och investeringsbudget.
Färlöv avtal nedlagda kostnader 2020-03-12.
Färlöv servicebostäder 2018-03-02.
Ritningar byggnad A-40-1-011 och A-40-1-012.
Omsorgsnämndens beslut 2016-09-29 § 124.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-06-27.
Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument 2016-08-31.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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KSAU § 143

Extra sammanträde för Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Änr KS 2019/840 1.2.1

Beslut


Kommunstyrelsens arbetsutskott håller extra sammanträde 2020-06-24
kl. 10:00.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås hålla extra sammanträde
2020-06-24 kl. 10:00.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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