
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen 2019-05-22

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:15.

Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C), §§ 97-
99, 102-105, 107-109

Agneta Wandefors-Hörström (S)

Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD)
Ludvig Ceimertz (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Pierre Månsson(L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Kamilla Danielsson (L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD)

Tjänstgörande 
ersättare

Jan Svensson (KD) istället 
för Karl Gemfeldt (C), 
§ 110

     

Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Dick Nystrand (SD)
Henny Tillberg (L) Anders Svensson (S) Fia Rosenstråle (SD)
Jan Svensson (KD), §§ 97-
99, 102-105, 107-109

Mikael Persson (V)      

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör

Johanna Näslund, HR-
direktör

Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör

Marie Färm, kanslichef Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Merete Tillman, 
förvaltningschef arbete och 
välfärdsförvaltningen, 
§§ 97, 104

Eva-Marie Hagström, 
utvecklingschef, § 103

Fredrik Lager, 
utvecklingssamordnare, 
§ 103

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2019-05-29

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

97-99, 102-105, 107-110

Ordförande ...............................................................................................................................
Pierre Månsson

Justerare ...............................................................................................................................

Anders Tell       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 97-99, 102-
105, 107-110

Sammanträdesdatum 2019-05-22

Datum då
anslaget sätts upp

2019-05-29 Datum då 
anslaget tas ned

2019-06-20

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 2019-05-22 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:15. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors Hörström (S) 
 Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Kamilla Danielsson (L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD) 

                   
Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Dick Nystrand (SD) 
 Henny Tillberg (L) Anders Svensson (S) Fia Rosenstråle (SD) 
 Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V)       
                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Johanna Näslund, HR-
direktör 

Roger Zetterqvist, 
ekonomidirektör 

 Marie Färm, kanslichef Anders Magnusson, 
utvecklingsledare 

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

 
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare   

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2019-05-22 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 100-101, 106 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    
 Pierre Månsson   

 
Justerare  ............................................................................................................................    
 Anders Tell         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 100-101, 106 Sammanträdesdatum 2019-05-22 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2019-05-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2019-06-14 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  ...........................................................................................................  

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:20 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 

09:20-09:30 Kommundirektören 

2018/1416 1.2.7 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/1418 1.2.7 

5 Månadsuppföljning avseende ekonomi 2018/1419 1.2.7 

6 Stiftelsernas årsredovisningar år 2018 2019/455 3.9.1 

7 Reservera och försälja del av Horna 3:12, inom 
verksamhetsområde norr om Täppetleden i Åhus 

2019/1 4.3.3 

8 Planuppdrag för detaljplan inom kvarteret Östra Kasern 2019/326 4.2.2 

9 Förslag till dialog om byns/ortens utveckling (före detta 
byastämmor) 

2019/382 1.6.1 

10 Kommunövergripande handlingsplan för hantering av 
arbetsmarknadsåtgärder 

2015/90 

11 Undantag från klimatväxlingsavgiften 2019/499 1.4.1 

12 Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen 2018/1298 1.3.1 

13 Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns 
revisorer 

2019/536 1.3.1 
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14 Medborgarförslag - Säg upp avtalet med Coor och 
återinför intern service och städ i kommunal regi 

2017/72 

15 Medborgarförslag - Inför en app för nära dialog mellan 
kommunens handläggare och kommunens invånare 

2016/1180 

16 Medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg på de nya 
broarna över Helge å på E22 

2018/958 1.1.3 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KS § 97

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

 Arbete och välfärdsförvaltningens förvaltningschef Merete Tillman 
informerar om rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om vilka krav som ställs 
vid upphandling av ordningsvakter.
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KS § 98

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2018/1418 1.2.7

Beslut
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2018/1418 Hid 2019.2985
Redovisning av delegeringsbeslut 2019-04-16 — 2019-05-10.
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KS § 99

Månadsuppföljning avseende ekonomi
Änr KS 2018/1419 1.2.7

Beslut
 Notera informationen.

Sammanfattning
Ekonomidirektör Roger Zetterqvist lämnar information om ekonomisk 
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för april 2019.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport april 2019.
Volymuppföljning Barn- och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och 
Arbete och välfärdsnämnden april 2019.
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KS § 100

Stiftelsernas årsredovisningar år 2018
Änr KS 2019/455 3.9.1

Beslut
 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.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, 
överlämnar härmed årsredovisningar år 2018 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.

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.
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 Överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 108.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-02.
Årsredovisning 2018 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse 
och donationsförvaltning.
Rapport år 2018 för Kristianstads kommuns stiftelseförvaltning.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Sociala Samfonden.
Årsredovisning 2018 för  Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns 
grundskola.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns 
Gymnasieskola.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande Yrkes-
utbildningen i Kristianstad.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation.
Årsredovisning 2018 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers 
Donationsfond.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs 
Museifond.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och 
Räntefonder.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens 
Prydande Med Konstverk.
Årsredovisning 2018 för Gösta Wingrens Stiftelse.
Årsredovisning 2018 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers 
boende i Kristianstad.
Årsredovisning 2018 för stiftelsen Önnemarks donationsfond för fysiskt 
handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar.
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KS § 101

Reservera och försälja del av Horna 3:12, inom 
verksamhetsområde norr om Täppetleden i Åhus
Änr KS 2019/1 4.3.3

Beslut
 Reservera och överlåta cirka 2.200 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 beläget inom verksamhetsområdet norr om 
Täppetleden i Åhus till Norremöllan Invest AB för en köpeskilling om 
150 kr/m².

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Norremöllan Invest AB  är intresserad av att reservera samt förvärva del av 
fastigheten Kristianstad Horna 3:12, inom verksamhetsområde som är 
beläget norr om Täppetleden i Åhus.

Norremöllan Invest AB  avser att uppföra industrihall med lager och kontor 
för VVS-firma. Markområdet är på cirka 2.200 m² och säljs för en köpe-
skilling om 150 kr/m², vilket ger en köpeskilling på cirka 330.000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 2.200 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 beläget inom verksamhetsområdet norr om 
Täppetleden i Åhus till Norremöllan Invest AB för en köpeskilling om 
150 kr/m².

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 110.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-13.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KS § 102

Planuppdrag för detaljplan inom kvarteret Östra 
Kasern
Änr KS 2019/326 4.2.2

Beslut
 Återkalla detaljplanerna PLAN 11-0004 för Norra Kasern 1, Plan 

11-0032 för del av Kristianstad 4:7 och PLAN 11-003 Östra Kasern 3.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
utveckla Östra Kasern enligt inriktning i kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2019-03-29.

Sammanfattning
Kristianstads kommun äger all mark inom aktuellt område, här marken. 
Markområdet har markerats på bifogad kartbilaga och avgränsas i norr av 
Snapphanevägen, i väster av Vattentornsvägen. Marken är i gällande 
detaljplan utlagd för huvudsakligen bostäder men viss del av markområdet 
även kan användas för kontor, handel och skola.

Det föreligger ett behov av att ändra gällande detaljplan för att kunna 
skapa en ny central skola för ca 1000 elever innebärande en 2-parallellig 
F-6 skola samt 6-parallelligt 7-9 skola med särskola  för 55 elever.

För området norr om Croniusgatan finns två detaljplaneuppdrag Plan 
11-0032 för del av Kristianstad 4:7 samt PLAN 11-003 Östra Kasern 3 som 
bör upphävas då förutsättningarna för området har förändrats. Kommun-
ledningskontoret föreslår att ovanstående planuppdrag återkallas hos 
Byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-17, § 21, om planändring för Norra 
Kasern 1, PLAN 11-0004. Uppdraget innebar att fastigheten där Norretull-
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skolan är belägen skulle omvandlas till bostäder. Kommunlednings-
kontoret anser att planuppdrag kan återkallas och nytt planuppdrag kan 
fattas när en förändring av fastigheten är aktuellt.

Kommunledningskontoret anser att planuppdragen detaljplanerna PLAN 
11-0004 för Norra Kasern 1, Plan 11-0032 för del av Kristianstad 4:7 och 
PLAN 11-003 Östra Kasern 3 kan återkallas och att ett nytt planuppdrag för 
ny skola inom Östra Kasern bör ersätta tidigare beslutade.

Detaljplanekostnaderna har beräknats till cirka 400.000 kronor, härutöver 
beräknas tillkomma kostnader för diverse utredningar med cirka 500.000 
kronor. Uppdraget har högsta prioritet, förslag till ny detaljplan bör ligga 
klart för antagande senast 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Återkalla detaljplanerna PLAN 11-0004 för Norra Kasern 1, Plan 

11-0032 för del av Kristianstad 4:7 och PLAN 11-003 Östra Kasern 3.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
utveckla Östra Kasern enligt inriktning i kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2019-03-29.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 111.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-29.
Översiktskarta.
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KS § 103

Dialog om byns/ortens utveckling (före detta 
byastämmor)
Änr KS 2019/382 1.6.1

Beslut
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag 

om genomförande av dialogmöten 2019 samt att det även genomförs 
ett dialogmöte i stadsdelen Näsby.

 Budget för byastämmorna föreslås vara 860 000 kronor/år fördelat på 
800 000 kronor för åtgärder som ligger på C4 Teknik och 60 000 kr för 
administrativa kostnader som ligger på kommunledningskontoret.

 Namnet byastämma ersätts av Dialog om byns/ortens utveckling. Ex. 
Dialog om Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, Skärsnäs och Vångas 
utveckling.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att dialogmöte 2019, utöver övriga orter, även 
genomförs i stadsdelen Näsby.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har under flera år genomfört offentliga möten 
”byastämmor” mellan ledande politiker och befolkningen över hela 
kommunytan.

Syftet med byastämmorna är att de ska fungera som ett närdemokrati-
projekt där kommunens ledande politiker möter ortsbefolkningen för att 
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stämma av läget på orten och inhämta synpunkter på sådant som känns 
angeläget för var och en.

Fram till 2013 genomfördes under en mandatperiod 38 stycken stämmor i 
kommunens orter. Efter förra mandatperioden gjordes en utvärdering där 
politiker, tjänstemän och besökande tillfrågats har en bred majoritet 
uttryckt sig att de vill se förändringar av stämmorna.

Ett önskemål som många gav uttryck för var att de gärna såg att grann-
liggande orter slås ihop för att genomföra stämmor. Under 2015-2018 
genomfördes därför 13 stämmor som berörde 41 orter. Utvärderingen 
visar att upplägget med stämmor med sammanslagning av byar/orter var 
positivt. 

Kommunledningskontoret föreslår att inför mandatperioden 2018-2021 
genomföra 11 stämmor som berör 51 orter. Då utvärderingen visade att 
namnet byastämmor sågs förlegat är förslaget att det ändras till ”Dialog om 
byns/ortens utveckling” ex. Dialog om Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, 
Skärsnäs och Vångas utveckling.

Budget för byastämmorna föreslås vara 860 000 kronor/år fördelat på 
800 000 kronor för åtgärder och 60 000 kronor för administrativa 
kostnader.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag 

om genomförande av Dialogmöten 2019.

 Budget för byastämmorna föreslås vara 860 000 kronor/år fördelat på 
800 000 kronor för åtgärder som ligger på C4 Teknik och 60 000 kr för 
administrativa kostnader som ligger på kommunledningskontoret.

 Namnet byastämma ersätts av Dialog om byns/ortens utveckling. Ex. 
Dialog om Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, Skärsnäs och Vångas 
utveckling.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 115.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-25.
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KS § 104

Kommunövergripande handlingsplan för hantering 
av arbetsmarknadsåtgärder
Änr KS 2015/90 

Beslut
 Godkänna årsrapporten.

 Fastställa målnivån till 6,3%.

 Godkänna förändringen av mätmetod.

 Arbete och välfärdsnämnden får i uppdrag att senast till Kommun-
styrelsens sammanträde 2019-09-25 genomföra en grundlig analys av 
tillgängliga verktyg och lämna förslag på hur kommunen på kort sikt, i 
första hand återstående delen av 2019 och 2020, kan upprätthålla höga 
ambitioner avseende de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Reservationer

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget förslag om att 
vidmakthålla målnivån på 7,5 %.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att godkänna årsrapporten och vidmakthålla mål-
nivån på 7,5 % samt att genomföra en grundlig analys av tillgängliga verk-
tyg och därefter lämna förslag på hur kommunen på kort sikt, i första hand 
återstående delen av 2019 och 2020, kan upprätthålla höga ambitioner 
avseende de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Ordföranden yrkar bifall till Anders Tells (S) med fleras tilläggsförslag om 
att genomföra en grundlig analys av tillgängliga verktyg och därefter lämna 
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förslag på hur kommunen på kort sikt, i första hand återstående delen av 
2019 och 2020, kan upprätthålla höga ambitioner avseende de arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna och föreslår att Arbete och välfärdsnämnden 
får i uppdrag att redovisa detta senast på Kommunstyrelsens sammanträde 
2019-09-25.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Arbete och välfärdsnämndens förslag till målnivå på 
6,3 % mot Anders Tells (S) med fleras förslag till målnivå på 7,5 % och 
finner att Kommunstyrelsens har beslutat enligt Arbete och välfärdsnämn-
dens förslag om en målnivå på 6,3 %.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 om en kommunövergripande 
handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Planen utarbetades 
av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med kommunens 
förvaltningar och bolag.  

I december 2018 deltog totalt 481 personer i arbetsmarknadspraktik, 
arbetsmarknadsanställning1 eller vissa definierade anställningsstöd2 i 
Kristianstads kommun. Detta motsvarar 6,5% av kommunens tillsvidarean-
ställda. 

Handlingsplanens ambition att motsvarande 7,5% av kommunens 
tillsvidareanställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd 
beslutades 2016, i en tid då staten aviserade stora arbetsmarknadspolitiska 
satsningar som dock inte föll ut som planerat. Parallellt med dessa sats-
ningar har även en satsning på vuxenutbildning genomförts som fått till 

1 Med arbetsmarknadsanställningar avses Arbete och välfärdsförvaltningens nystarts-
jobb, utvecklingsanställningar, offentligt skyddade anställningar (OSA) och extratjäns-
ter 

2 Med vissa definierade anställningsstöd avses lönebidrags-, trygghets- och utvecklings-
anställningar.
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följd att det finns ett stort behov av platser för arbetsplatsförlagt lärande 
för elever som studerar inom olika utbildningar. Den höga ambitionsnivån 
leder till en konkurrenssituation mellan arbetsmarknadsåtgärder och 
platser för arbetsplatsförlagt lärande.

För att målnivån bättre ska stämma överens med rådande omvärlds-
förutsättningar och förvaltningarnas och bolagens kapacitet att ta emot 
praktikanter och arbetsmarknadsanställda föreslår arbete och välfärds-
förvaltningen att målnivån justeras till 6,3%. Målet bibehålls så länge de 
ekonomiska och omvärldsförutsättningar är de samma. 

Förvaltningen föreslår även att måluppfyllelsen fortsättningsvis mäts 
genom årssnitt på månadsmätningar.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årsrapporten.

 Fastställa målnivån till 6,3%.

 Godkänna förändringen av mätmetod.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 116.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-03-28 § 51.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-11.
Årsrapport kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknads-
åtgärder 2018, 2019-03-11.
Årsrapport extratjänster 2018, 2019-02-11.
Bilaga 1 Arbetsmarknadsåtgärder 2018, 2019-03-11.
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KS § 105

Undantag från klimatväxlingsavgiften
Änr KS 2019/499 1.4.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna förslaget att undanta flygresor från klimatväxlingen för de 

flygbolag där avgift för fossilfritt bränsle kan klimatkompenseras direkt 
i biljettpriset.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Det är med lika delar fascination och förskräckelse jag tar del av detta 
ärende. I en tid då allt fler inser att inrikesflyget måste avvecklas väljer 
Kristianstad kommun att gå i motsatt riktning. 

Eller för att citera den centrala delen av beslutsunderlaget i ärendet:

” Det bästa sättet att minska flygets klimatpåverkan är utan tvekan att flyga 
mindre…””

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att en klimatavgift på fossila 
resor och transporter skulle tas ut från och med 2017-07-01. Bokförd 
kostnad för en flygresa beläggs med en klimatväxlingsavgift på 15 %. 
Insamlade medel på klimatkontot används till åtgärder för hållbar 
utveckling inom verksamheterna.

Det har inkommit ett förslag om att ändra klimatväxlingens upplägg 
gällande flygresor, på så vis att flygresor ska undantas från klimatväxlings-
avgiften vid de fall då bokning sker med flygbolag som aktivt arbetar med 
klimatkompensation av sina flygningar. 
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Ur ett klimatperspektiv måste alla sektorer i samhället minska sin klimat-
påverkan, flyget inkluderat. Det bästa sättet att minska flygets klimat-
påverkan är utan tvekan att flyga mindre, men Kristianstads kommun vill 
samtidigt medverka till att flygbranschen arbetar aktivt med att klimat-
kompensera sitt arbete. 

En förändring i klimatväxlingsrutinen kommer innebära en del 
förändringar i administrationen, bland annat gällande hur inköpen av 
flygresor ska hanteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna förslaget att undanta flygresor från klimatväxlingen för de 
flygbolag där avgift för fossilfritt bränsle kan klimatkompenseras direkt 
i biljettpriset.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 117.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-06.
Klimatväxling – anvisningar.
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KS § 106

Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen
Änr KS 2018/1298 1.3.1

Beslut
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-06-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att ändring av säkerhetschefens 
delegation. Punkt 6:6 och 6:7 stryks eftersom de finns i Räddnings-
nämndens delegationsordning.

6:6 Ansvarar för att utan att andras ansvar inskränks verka för att åstad-
komma skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § LSO.

6:7 Ansvarar för samordning och dokumentation av kommunens hand-
lings-program för förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3 § LSO.

Med anledning av ny lagstiftning föreslås att ansvar för samordning av de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap enligt 3 
kap. 1 § LEH delegeras till säkerhetschef.

Med anledning av att tjänsten som markförvaltare har flyttats från C4 
Teknik till mark- och exploateringsenheten den delegation som tidigare 
funnits från Tekniska nämnden till C4 Teknik avseende markförvaltaren 
delegeras från Kommunstyrelsen till kommundirektör som sin tur har rätt 
att delegera vidare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-06-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-03.
Delegationsordning för Kommunstyrelsen (förslag).
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KS § 107

Revidering av reglemente för Kristianstads 
kommuns revisorer
Änr KS 2019/536 1.3.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta reviderat reglemente att gälla från och med 2019-07-01.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns revisorer har utarbetat förslag till revidering av 
revisorernas reglemente och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente, att gälla från och med 
2019-07-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente att gälla från och med 2019-07-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 119.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-09.
Förslag till revidering av reglemente för Kristianstads kommuns revisorer.
Nu gällande reglemente för Kristianstads kommuns revisorer.
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KS § 108

Medborgarförslag - Säg upp avtalet med Coor och 
återinför intern service och städ i kommunal regi
Änr KS 2017/72 

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Sammanfattning
 Yngsjö, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 

säga upp avtalet med företaget Coor och återinför internservice och 
städning i kommunal regi.

En mycket begränsad del av kommunens lokalvård sköts av externa 
aktörer och det mesta hanteras i egen regi. Avtalet med Coor gäller till 
minst år 2020. I kommunen pågår ett arbete med att samordna och 
effektivisera servicefunktioner. Hur servicefunktionen i Rådhus Skåne och 
Östra kommunhuset ska hanteras framöver och om den ska skötas av 
intern eller extern utförare blir en av de frågor som kommer att prövas i 
det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-02-08.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 122.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-08.
Yttrande avseende medborgarförslag – Säg upp avtalet med Coor och 
återinför intern service och städ i kommunal regi.
Möjlighet till yttrande om förslag till beslut 2019-03-26.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 79.
Medborgarförslag 2017-01-17.
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KS § 109

Medborgarförslag - Inför en app för nära dialog 
mellan kommunens handläggare och kommunens 
invånare
Änr KS 2016/1180 

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-01-14.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

Kristianstads kommun skapar en APP för en nära dialog mellan 
kommunens handläggare och kommunens invånare. 

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bort-
sett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommun-
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 
ett medborgarförslag.

Kristianstads kommun tackar för medborgarförslaget men bedömer i 
dagsläget att behovet väl kan tillgodoses via sin mobilanpassade hemsida 
där det är enkelt för medborgare att meddela/anmäla en synpunkt, ett fel 
eller ett ärende.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-01-14.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 123.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-14.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-03-26.
Remiss 2016-12-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 275.
Medborgarförslag 2016-11-30.
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KS § 110

Medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg på de 
nya broarna över Helge å på E22
Änr KS 2018/958 1.1.3

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs en gång- och cykelbro vid sidan om de nya broar som ska anläggas 
över Helge å väg E22. Förslaget är att det byggs en bro för oskyddade 
trafikanter på södra sidan av motorvägsbroarna för att boende på Helgedal, 
Åsumtorp och Norra Åsum lättare ska kunna ta sig till promenadstråk 
utmed Hammarsjöns östra sida.

Trafikverket planerar för att byta ut befintliga broar över Helge å väg E22 
Kristianstad. Arbetet planeras att utföras 2020-2021 om pågående vägplan 
fastställs. Om gång- och cykelbro ska samordnas med utbytet av motor-
vägsbroar kommer projektet att försenas. Kommunen har fått kostnads-
uppskattning av Trafikverket på hur mycket en sådan förbindelse skulle 
kosta. Kostnaden bedöms till 25 Mkr.

Kommunledningskontorets bedömer att kostnaderna för en ny gång- och 
cykelbro i detta läge inte står i proportion till nyttan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-05-15 § 124.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-02.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-03-26.
Remiss 2018-11-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-09 § 190.
Medborgarförslag 2018-09-15.
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