
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2019-12-18 

 
Plats och tid  Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-10:20. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD) 
 Camilla Palm (M) Anders Tell (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S) Anders Nilsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

 
Karl Gemfeldt (C) Niclas Nilsson (SD), §§ 225-234, 

235-240 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

Jan Svensson (KD) istället 
för Kamilla Danielsson 
(L), §§ 225-227 

Henny Tillberg (L) istället för 
Kamilla Danielsson (L),  
§§ 228-234, 235-240, 242-249 

Anders Svensson (S) istället 
för Dan Berger (S) 

 
Dick Nystrand (SD) 
istället för Niclas Nilsson 
(SD), 242-249 

  

Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Dick Nystrand (SD) 

 
Jan Svensson (KD),  
§§ 228-234, 235-240,  
242-249 

Mikael Persson (V) Fia Rosenstråle (SD) 

         

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör 

 
Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

Rådhus Skåne 2020-01-07 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 225-234, 235-240, 242-249 

  Hanna Nicander 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 225-234,  
235-240, 242-249 

Sammanträdesdatum 2019-12-18 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2020-01-08 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-01-30 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2019-12-18 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-10:20. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD) 
 Camilla Palm (M) Anders Tell (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S) Anders Nilsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

 Karl Gemfeldt (C) Niclas Nilsson (SD), §§ 234, 241  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Henny Tillberg (L) istället 
för Kamilla Danielsson 
(L) 

Anders Svensson (S) istället för 
Dan Berger (S) 

Dick Nystrand (SD) 
istället för Niclas 
Nilsson (SD), § 250 

    

Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Dick Nystrand (SD),  
§§ 234, 241 

 Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) Fia Rosenstråle (SD) 
         

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör 

 
Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

                   

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2019-12-18 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 234, 241, 250 

  Hanna Nicander 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 234, 241, 250 Sammanträdesdatum 2019-12-18 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2019-12-19 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-01-10 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 18 december 2019 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Delgivningar 2018/1417 1.2.7 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2018/1418 1.2.7 

5 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2018/1419 1.2.7 

6 Kommunledningskontorets internbudget 2020 2019/1203 1.4.1 

7 Hyresavtal för Kristianstad Everöd 1:11, Jutas Fastighets 
AB, Axeltorp 

2019/1146 4.5.5 

8 Begäran om budgetkompensation för paviljongetablering 
- Sommarlust förskola 

2019/1183 4.5.2 

9 Begäran om budgetkompensation för paviljong etablering 
- Spängerskolan 

2019/1184 4.5.2 

10 Försäljning Kristianstad Flintlåset 7, Kristianstad 
Flintlåset 8 och Kristianstad Flintlåset 9 

2019/1064 4.3.3 

11 Reservation och försäljning av del av Vindskivan 2 inom 
verksamhetsområde Nya Ängamöllan 

2019/897 4.3.3 

12 Reservation och försäljning av del av Horna 3:12, inom 
verksamhetsområde norr om Täppetleden 

2019/360 4.3.3 

13 Rivning av byggnader 2019/668 4.3.2 

14 Stadsbyggnadsprojekt Nya Udden 2019/1150 4.2.2 
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Ärenden  

15 Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i 
Kristianstads kommun 2020-2022 

2019/1126 1.3.3 

16 Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter 
skanning 

2019/635 1.3.1 

17 Redovisning av lokalt partistöd för år 2018 2019/212 1.1.4 

18 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster - samlingsärende 

2019/1185 4.14.1 

19 Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för 
tekniska förvaltningen 

2019/1249 2.7.2 

20 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen (SOL) och § 28 f lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej verkställda 
beslut 

2019/1205 1.2.7 

21 Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen (SOL) om ej 
verkställda beslut 

2019/1212 1.9.3 

22 Val av ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse 2020 2019/1169 1.2.5 

23 Medborgarförslag - Utgivningsdagar för tidningen 
Kristianstad 

2013/30 

24 Medborgarförslag - Fri parkering på lördagar 2018/1019 4.6.7 

25 Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 

2018/1312 1.1.3 

26 Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör stärka sitt 
engagemang i klimatomställningen 

2018/1313 3.2.4 

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

2017/950 1.2.6 

28 Bidrag till Scouternas läger Jamboree21 2019/952 1.7.3 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-12-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 225

Delgivningar
Änr KS 2018/1417 1.2.7

Beslut
 Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Änr 2018/1417 Hid 2019.6551, 2019.6474, 2019.6688
Krinova MAT Innovations- och inkubationsstöd till matföretag i hela Skåne 
- Redovisning för 2019.
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Kommunstyrelsen 2019-12-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 226

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2018/1418 1.2.7

Beslut
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2018/1418 Hid 2019.6689
Redovisning av delegeringsbeslut 2019-11-12 — 2019-12-12.     
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-12-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 227

Månadsuppföljning avseende ekonomi och 
medarbetare
Änr KS 2018/1419 1.2.7

Beslut
 Notera informationen.

Sammanfattning
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk 
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för november 2019.

Biträdande kommundirektör Merete Tillman lämnar information om den 
kommunövergripande rapporten avseende medarbetare för oktober 2019.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning november 2019.
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport oktober 2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-12-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 228

Kommunledningskontorets internbudget 2020
Änr KS 2019/1203 1.4.1

Beslut
 Fastställa styrkort och internbudget 2020 för kommunledningskontoret.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för kommunledningskontoret som 
omfattar strategiska mål i olika perspektiv, mål och indikatorer. 

Budgetramen uppgår till 188,4 mkr.

Förslag till styrkort för KS/Kommunledningskontoret samt budgetanslag 
med fördelning per avdelning framgår av bilagor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa styrkort och internbudget 2020 för kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 256.
Kommunledningskontorets tjänstelåtande 2019-11-29.
Styrkort och internbudget 2020.
Budgettext 2020.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-12-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 229

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

Beslut
 Uppdra åt Tekniska nämnden att teckna hyreskontrakt för fastigheten 

Kristianstad Everöd 1:11, Jutas Fastighets AB, Axeltorp.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet menar att en avtalstid på 12 år med 5 års löpnade 
förlängning är orimligt lång och låser fast kommunen i nuvarande struktur.

Avtalet gäller också en äldre fastighet där inga nyinvesteringar rimligen 
kan försvara den långa avtalstiden. En rimligare lösning hade varit en 
avtalstid motsvarande avtalet för driften d.v.s 6 år med möjlighet till 6 års 
förlängning.”

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 upp-
hörande. Hyreskontraktet ska gälla från och med 2021-01-01 till och med 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-12-18

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

2032-12-31. Hyran i kontrakts-förslaget är 3,7 Mkr/år i bashyra exklusive 
driftskostnader så som el, VA, värme, varmvatten och ventilation.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Tekniska nämnden att teckna hyreskontrakt för fastigheten 

Kristianstad Everöd 1:11, Jutas Fastighets AB, Axeltorp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 248.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-21.
Omsorgsnämndens beslut 2019-11-14 § 132.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Förslag hyreskontrakt Kristianstad Everöd 1:11, Axeltorp med gräns-
dragningslista.
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KS § 230

Begäran om budgetkompensation för paviljong-
etablering - Sommarlust förskola
Änr KS 2019/1183 4.5.2

Beslut
 Tillföra Tekniska nämnden extra driftmedel för paviljonger som 

ersättning till Sommarlust förskola med 3,8 mkr per år från och med år 
2020 och fram tills ny förskola är klar. Finansieras ur anslag för 
fastighetsförändringar.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har gjort statusbedömning av Sommarlust förskola 
och funnit att på grund av byggnadens ålder, konstruktion, byggnadssätt 
samt allmänna status är det inte ekonomiskt försvarbart att renovera 
byggnaden utan det enda hållbara alternativet är att ersätta den med ny 
byggnad. Förskolan ligger i ett område som ska exploateras, den rivs till-
sammans med övriga rivningsobjekt efter årsskiftet 2019/2020 för att ge 
plats åt ny bebyggelse med en ny förskola. Barnen flyttar till paviljonger vid 
Österänggymnasiet. Hyreskontrakt för paviljongerna visar ett behov av 
extra driftmedel för tekniska förvaltningen med 3,8 mkr per år från och 
med år 2020 och fram tills en ny förskola kan står klar preliminärt vid 
årsskiftet 2022/2023. Ärendet har behandlats i strategiska lokalgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Tillföra Tekniska nämnden extra driftmedel för paviljonger som 

ersättning till Sommarlust förskola med 3,8 mkr per år från och med år 
2020 och fram tills ny förskola är klar. Finansieras ur anslag för 
fastighetsförändringar.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 257.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-26.
Tekniska nämndens beslut 2019-11-21 § 108.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-31.
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-28 § 145.
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Sammanträdesdatum
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 231

Begäran om budgetkompensation för paviljong 
etablering - Spängerskolan
Änr KS 2019/1184 4.5.2

Beslut
 Tillföra Tekniska nämnden driftmedel för paviljonger till byggnad D 

med 275 tkr år 2019 samt 695 tkr per år från och med år 2020 och 
framåt tills behovet av paviljonger upphör. Finansieras ur anslag för 
fastighetsförändringar.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har med hjälp av Ramböll gjort statusbedömning av 
Spängerskolans byggnad D och funnit att byggnaden på grund av omfattande 
fuktproblem inte längre är lämpad att bedriva verksamhet i. Tekniska 
förvaltningen har därför i samråd med barn och utbildningsförvaltningen 
bestämt  att evakuera eleverna till paviljonger med verksamhetsstart höst-
terminen 2019. 

Hyreskontrakt för paviljongerna visar ett behov av extra driftmedel för 
tekniska förvaltningen med 275 tkr år 2019 samt 695 tkr per år från och 
med år 2020 och framåt tills behovet av paviljonger upphör.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Tillföra Tekniska nämnden driftmedel för paviljonger till byggnad D 

med 275 tkr år 2019 samt 695 tkr per år från och med år 2020 och 
framåt tills behovet av paviljonger upphör. Finansieras ur anslag för 
fastighetsförändringar.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 258.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-26.
Tekniska nämndens beslut 2019-11-21 § 129.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-31.
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KS § 232

Försäljning Kristianstad Flintlåset 7, Kristianstad 
Flintlåset 8 och Kristianstad Flintlåset 9
Änr KS 2019/1064 4.3.3

Beslut
 Ingå köpekontrakt och överlåta Kristianstad Flintlåset 7, Kristianstad 

Flintlåset 8 och Kristianstad Flintlåset 9 till Trubbaluntans Fastighets AB.

Sammanfattning
Trubbaluntans Fastighets AB är intresserad av att förvärva Kristianstad 
Flintlåset 7, Kristianstad Flintlåset 8 och Kristianstad Flintlåset 9 för att 
bebygga fastigheterna med bostadshus.

Fastigheterna har tidigare varit möjliga att förvärva genom kommunens 
villatomtkö. Eftersom intressenter i villatomtkön saknats föreslår 
kommunledningskontoret att fastigheterna säljs till Trubbaluntans 
Fastighets AB, vilket skapar bostäder i Tollarp.

Fastigheterna föreslås säljas till samma pris som villatomtkön, vilket inne-
bär att Kristianstad Flintlåset 7 säljs för 91 725 kronor, Kristianstad Flintlå-
set 8 säljs för 91 475 kronor och Kristianstad Flintlåset 9 säljs för 91 700 
kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ingå köpekontrakt och överlåta Kristianstad Flintlåset 7, Kristianstad 

Flintlåset 8 och Kristianstad Flintlåset 9 till Trubbaluntans Fastighets AB.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 259.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-31.
Översiktskartor.
Köpekontrakt.
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KS § 233

Reservation och försäljning av del av Vindskivan 2 
inom verksamhetsområde Nya Ängamöllan
Änr KS 2019/897 4.3.3

Beslut
 Reservera och överlåta cirka 7 300 kvm mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Vindskivan 2 i Nya Ängamöllans verksamhetsområde till 
VVS-Teknik Kristianstad AB, eller fastighetsbolag knutet till samma 
huvudman, för ett pris av 275 kr/kvm.

Sammanfattning
VVS-Teknik Kristianstad AB är intresserad av att reservera och förvärva del 
av fastigheten Kristianstad Vindskivan 2 i Nya Ängamöllans verksamhets-
område. Markområdet är cirka 7 300 kvm och säljs till ett pris av 275 kr/kvm, 
vilket ger en köpeskilling på cirka 2 007 000 kr.

VVS-Teknik Kristianstad AB avser uppföra en industrihall för den egna 
verksamheten på platsen. Företaget ser över förutsättningarna för att bilda 
ett fastighetsbolag och köpekontrakt kan komma att skrivas med det fram-
tida fastighetsbolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 7 300 kvm mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Vindskivan 2 i Nya Ängamöllans verksamhetsområde till 
VVS-Teknik Kristianstad AB, eller fastighetsbolag knutet till samma 
huvudman, för ett pris av 275 kr/kvm.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 260.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-25.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KS § 234

Reservation och försäljning av del av Horna 3:12, 
inom verksamhetsområde norr om Täppetleden
Änr KS 2019/360 4.3.3

Beslut
 Reservera och överlåta cirka 5.100 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12, föreslagna fastigheten Koriandern 2 beläget 
inom verksamhetsområde norr om Täppetleden till Lotsen Granit AB 
för 150 kronor per m².

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Lotsen Granit AB, här bolaget, förvärvade 2018 Koriandern 1. Bolaget 
kommer att använda fastigheten för lagring av gatsten i olika storlekar, 
bergkross, stenmjöl med mera. I samband med att bolaget detaljstuderade 
fastigheten Koriandern 1 konstaterades det, att flödet av transporter inom 
fastigheten inte rymdes på ett tillfredsställande sätt.

Bolaget har inkommit med önskemål om att få förvärva mark direkt norr 
om fastigheten. Aktuellt markområde har tidigare varit reserverat men är 
nu återlämnat.

Parterna är överens om att Lotsen Granit AB förvärvar del av Kristianstad 
Horna 3:12, föreslagna fastigheten Koriandern 2 på cirka 5.100 m² för en 
köpeskilling om 150 kronor/m².
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 5.100 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12, föreslagna fastigheten Koriandern 2 beläget 
inom verksamhetsområde norr om Täppetleden till Lotsen Granit AB 
för 150 kronor per m².

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 261.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-27.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KS § 235

Rivning av byggnader
Änr KS 2019/668 4.3.2

Beslut
 Uppdra åt Tekniska nämnden att riva aktuella byggnader enligt 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-29.

 Kostnaderna för rivningarna ska belasta exploateringsbudgeten med 
2.900.000 kronor, 930.000 kronor ska belasta om och tillbyggnaden av 
Rönnowskolan resterande 2.660.000 kronor finansieras genom 
ianspråktagande av Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret för en kontinuerlig dialog med Tekniska förvalt-
ningen angående status för de olika byggnader som kommunen äger och 
förvaltar. Parterna är överens om att följande objekt kan avvecklas.

Genom att handla upp och samordna rivningarna fås en upphandlingsvinst, 
men förhoppningsvis erhålls även en lägre kostnad för rivningarna än om 
flera olika entreprenörer handlas upp parallellt.

Kristianstad 3:91, Gustaf Hellströms väg 23, Bilaga A

På fastigheten Kristianstad 3:91 finns Lekholmens förskola. Byggnaden har 
utsatts för en stor mikrobiell skada på grund av en vattenskada.

Kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen har tillsammans 
gjort bedömningen att en renovering av byggnaden inte är lämplig utan att 
byggnaden kan rivas. Rivningen görs i egen regi och belastar kommunled-
ningskontorets driftsbudget till en beräknad kostnad om cirka 1.500.000 
kronor.
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Kollekulla 14, Dammgatan i Åhus, Bilaga B

För kvarteret Kollekulla finns ett planuppdrag om förslag på ny detaljplan. 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området med bostäder och som 
komplement till detta eventuellt mindre kommersiella lokaler samt att se 
över trafiklösningen i korsningen Hamnleden/Vallgatan. 

I avvaktan på detaljplanearbetet och kommande exploatering anser 
kommunledningskontoret att en rivning av befintliga byggnader kan ske.

Kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen är överens om att 
rivning av byggnader i avvaktan på exploatering bör genomföras. Rivningen 
görs i egen regi och belastar exploateringsbudgeten  till en beräknad kostnad 
om cirka 2.900.000 kronor.

Oppmanna-Tollarp 2:32, Spängervägen 8 i Arkelstorp, Bilaga C
Spängerskolan i Arkelstorp består av ett antal byggnader och är belägen 
inom Oppmanna-Tollarp 2:32. Byggnaderna C och D som har redovisats på 
Bilaga C är tekniskt utdömda. Eleverna har flyttat ut till paviljonger och 
ingen verksamhet bedrivs i aktuella byggnader.

Kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen har tillsammans 
gjort bedömningen att byggnaderna inte har något värde och de kan därför 
rivas. Rivningen görs i egen regi och belastar kommunledningskontorets 
driftsbudget till en beräknad kostnad om ca 1.040.000 kronor.

Alpsippan 7, Björnbärsgatan 8 i Tollarp, Bilaga D
Kommunen förvärvade Alpsippan 7 med tillträde den 1 december 2019. 
Fastigheten är en villatomt och ligger inom tänkt framtida exploaterings-
område. På fastigheten finns en mycket enkel byggnad som bör rivas för att 
undvika olovligt nyttjande. 

Kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen har tillsammans 
gjort bedömningen att byggnaden inte har något värde och byggnaden kan 
rivas. Rivningen görs i egen regi och belastar kommunledningskontorets 
driftsbudget  till en beräknad kostnad om ca 120.000 kronor. Markytan 
återställes med gräs.
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Lyckan 27, Rönnowsgatan 16 i Åhus, Bilaga E
Rönnowskolan i Åhus består av ett antal byggnader och är belägen inom 
fastigheten Lyckan 27. Rönnowskolans ombyggnad har diskuterats på 
strategimöte med barn och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen 
och kommunledningskontoret varvid parterna är överens om att byggnaden 
kallad Rönnowgården (byggnad F) bör rivas. Byggnaden evakuerades 2018 
på grund av byggnadsrelaterad ohälsa.

Kommunledningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen har tillsammans gjort bedömningen att en renovering av 
Rönnowgården inte är lämplig utan att byggnaden kan rivas. Rivningen 
görs i egen regi och kostnaderna ska belasta om- och tillbyggnaden av 
Rönnowsskolan med 930.000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Tekniska nämnden att riva aktuella byggnader enligt 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-29.

 Kostnaderna för rivningarna ska belasta exploateringsbudgeten med 
2.900.000 kronor, 930.000 kronor ska belasta om och tillbyggnaden av 
Rönnowskolan resterande 2.660.000 kronor finansieras genom 
ianspråktagande av Kommunstyrelsens anslag för vidare fördelning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 262.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-29.
Översiktskartor.
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KS § 236

Stadsbyggnadsprojekt Nya Udden
Änr KS 2019/1150 4.2.2

Beslut
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att påbörja detaljplaneläggning av 

området ”Nya Udden”.

 Ge mark- och exploateringschefen delegation på att beställa utredningar 
inom ramen för ovannämnd detaljplan och inom totalbelopp om 4,2 milj 
kr enligt exploateringskalkyl.

Sammanfattning
Byggnads AB Bröderna Persson har anlitat Utopia arkitekter för att ta fram 
en strukturplan för hur ”Nya Udden” i Kristianstad, strax söder om centrum, 
ska utvecklas.

Avsikten är att projektområdet ”Nya Udden” ska omvandlas från verksam-
hetsområde till bostadsområde. Tjänstemän från både mark- och exploate-
ringsenheten och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare 
haft workshops med Byggnads AB Bröderna Persson för att diskutera hur 
området ska kunna utvecklas. Med anledning av detta arbete har ett förslag 
till strukturplan tagits fram, och både Byggnads AB Bröderna Persson och 
kommunen har för avsikt att utveckla området tillsammans i enlighet med 
strukturplanen, vilken kommer att ligga till grund för det fortsatta detalj-
planearbetet.

Byggnads AB Bröderna Persson och kommunen har inlett en diskussion i 
syfte att träffa avtal gällande utvecklingen av området. Detta innefattar 
bland annat ansvars- och kostnadsfördelning. Då syftet är att skapa en 
gynnsam utveckling för området och uppnå en god helhetsverkan medför 
en ny struktur att befintliga fastighetsindelningar behöver justeras och nya 
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fastigheter bildas. Som en följd av detta kommer omfördelning/byte av 
mark bli aktuellt. Utgångsläget är att byte av mark ska ske mellan likvärdi-
ga markytor. De fastigheter som berörs av detta är i huvudsak placerad i 
anslutning till spårområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att påbörja detaljplaneläggning av 

området ”Nya Udden”.

 Ge mark- och exploateringschefen delegation på att beställa utredningar 
inom ramen för ovannämnd detaljplan och inom totalbelopp om 4,2 milj 
kr enligt exploateringskalkyl.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 264.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-29.
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KS § 237

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i 
Kristianstads kommun 2020-2022
Änr KS 2019/1126 1.3.3

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen i Kristianstads 

kommun 2020-2022 att gälla från och med 2020-01-15.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
En kommunövergripande handlingsplan för arbetet med barnkonventionen 
under 2019 antogs av Kommunstyrelsen 2019-01-23. I enlighet med hand-
lingsplanen, har denna utvärderats och en ny handlingsplan för resterande 
mandatperiod har tagits fram. Den nya handlingsplanen bygger på den 
föregående, men är reviderad utifrån de erfarenheter som insamlats under 
året och den utvärdering som gjorts med kommunens verksamheter. Hand-
lingsplanen speglar de prioriteringar som kommunens verksamheter bör 
fokusera på under resterande mandatperiod för att leva upp till barnkonven-
tionen som blir lag 2020. Det övergripande målet för handlingsplanen är 
att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt 
och långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att vara 
delaktiga i frågor som berör dem. Handlingsplanen fastställer aktiviteter som 
kopplas till följande delmål: 

1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess 
tillämpning.
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2. Barn är delaktiga i beslut som berör dem.
3. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020-2022 att gälla från och med 2020-01-15.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 265.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-28.
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2020-2022.
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KS § 238

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter 

skanning att gälla från och med 2020-02-01.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen 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. 

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 249.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-20.
Förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning 
2019-08-15.
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KS § 239

Redovisning av lokalt partistöd för år 2018
Änr KS 2019/212 1.1.4

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Miljöpartiets och Åhuspartiets redovisningar av partistöd för år 2018 

uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Miljöpartiet och Åhuspartiet har lämnat redovisningar av partistöd för år 2018. 
Båda redovisningarna av partistöd för år 2018 uppfyller kraven enligt riktlinje 
för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Miljöpartiets och Åhuspartiets redovisningar av partistöd för år 2018 
uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 266.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-29.
Miljöpartiets redovisning av partistöd för år 2018.
Åhuspartiets redovisning av partistöd för år 2018.
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KS § 240

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster - samlingsärende
Änr KS 2019/1185 4.14.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Utvidga verksamhetsområden för de allmänna vattentjänsterna spill-

vatten och dricksvatten så att de omfattar fastigheterna enligt bifogade 
förteckningar och kartor.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under 
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. Tekniska 
förvaltningen bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av 
spillvatten och dricksvatten behöver ordnas för fastigheterna enligt bifogade 
förteckningar och kartor med grund i de behovsbedömningar som presenteras 
för respektive område. Områdena är Skanslinjevägen, Bockebäcksvägen, 
Västra Bockebäcksvägen och Stora Ekens väg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Utvidga verksamhetsområden för de allmänna vattentjänsterna spill-
vatten och dricksvatten så att de omfattar fastigheterna enligt bifogade 
förteckningar och kartor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 267.
Tekniska nämndens beslut 2019-11-21 § 110.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-24.
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (bilaga 1, 2, 3, 4).
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KS § 241

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för 
tekniska förvaltningen
Änr KS 2019/1249 2.7.2

Beslut
 Johanna Näslund förordnas som tillförordnad förvaltningschef för 

tekniska förvaltningen under perioden 2019-12-19 – 2020-06-19, dock 
längst till dess ordinarie befattningshavare utsetts och tillträtt.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Befattningen som förvaltningschef för tekniska förvaltningen är vakant. 
Undertecknad föreslår att Johanna Näslund förordnas som tillförordnad 
förvaltningschef för tekniska förvaltningen under rekryteringsprocessen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Johanna Näslund förordnas som tillförordnad förvaltningschef för 

tekniska förvaltningen under perioden 2019-12-19 – 2020-06-19, dock 
längst till dess ordinarie befattningshavare utsetts och tillträtt.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-12.
Anställningsavtal tillförordnad förvaltningschef tekniska förvaltningen.
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp tekniska förvaltningen 
protokoll 2019-12-18.
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KS § 242

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen (SOL) och § 28 f lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) av ej 
verkställda beslut
Änr KS 2019/1205 1.2.7

Beslut
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänst-
lagen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt 
enligt lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 
ska det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verk-
ställts inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige 
(statistik) och till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) individbaserade rapporter).

Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2019, 25 beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt SOL: 13 beslut som inte verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 17 beslut som inte verkställts inom tre månader.

Fem beslut som verkställigheten är avbruten under längre tid än 3 
månader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 269.
Omsorgsnämndens beslut 2019-11-14 § 135.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Lista med personuppgifter.
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KS § 243

Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen 
(SOL) om ej verkställda beslut
Änr KS 2019/1212 1.9.3

Beslut
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärds-
nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts.

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av Arbete 
och välfärdsnämnden före 2019-06-30 och som ej verkställts inom tre 
månader (7 st.). Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på 
nytt finns inte att rapportera för denna period.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-11 § 270.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-11-28 § 190.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-04.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2019-06-30.
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KS § 244

Val av ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse 
2020
Änr KS 2019/1169 1.2.5

Beslut
 Välja följande personer till ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse 

för tiden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020.

Tre ledamöter
Christer Nilsson M
Birgitta Larsson Lindelöf S
Ulf Nilsson SD

Två revisorer
Sven Gunnar Linné S
Göran Sevebrant M

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsen
 Välja följande personer till ledamöter och revisorer i JH Dahls stiftelse 

för tiden 1 januari 2020 till och med 31 december 2020:

Tre ledamöter
Christer Nilsson M
Birgitta Larsson Lindelöf S
Ulf Nilsson SD

Två revisorer
Sven Gunnar Linné S
Göran Sevebrant M
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Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-12-10 § 64.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-03.
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KS § 245

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 Kristianstads-
bladet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 250.
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.
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Kommunstyrelsen 2019-12-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KS § 246

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

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Kristianstad, 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.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 251.
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.
Remiss 2018-11-07.
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Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-09 § 193.
Medborgarförslag 2018-10-01.
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KS § 247

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

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbud-
get som en information i den årliga klimatredovisningen.

Sammanfattning
 Everöd, föreslår i ett medborgarförslag att Kristian-

stads 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 informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan.

Kristianstads kommun arbetar i mångt och mycket med alla dessa frågor i 
de fall där kommunen har rådighet. Kommunen arbetar förvaltningsöver-
gripande med ett stort antal hållbarhetsfrågor både inom klimat-, energi- 
och miljöområdet. Ett intensifierat arbete kan under vissa perioder begrän-
sas av personella resurser. Kontinuerligt ser vi över och gör inspel till 
förändringar av kommunens styrande dokument bland annat inom klimat-
området. Under 2020 kommer en omarbetning och uppgradering Kristian-
stads kommuns klimat- och energistrategi att göras.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbud-
get som en information i den årliga klimatredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 252.
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.
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KS § 248

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

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbud-
get som en information i den årliga klimatredovisningen.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads 

kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen. Detta genom fyra 
delförslag: 1) att ta fram en klimatomställningsplan, 2) att innefatta alla före-
tag, organisationer och offentlig verksamhet i klimatarbetet, 3) att kommunen 
inte investerar i fossilutvinningsföretag, samt 4) att arbeta med ett kontinuer-
ligt informations- och folkbildningsarbete i klimatfrågan. 

Kristianstads kommun arbetar i mångt och mycket med alla dessa frågor i 
de fall där kommunen har rådighet. Kommunen arbetar förvaltningsöver-
gripande med ett stort antal hållbarhetsfrågor både inom klimat-, energi- 
och miljöområdet. Ett intensifierat arbete kan under vissa perioder begrän-
sas av personella resurser. Kontinuerligt ser vi över och gör inspel till 
förändringar av kommunens styrande dokument bland annat inom klimat-
området. Under 2020 kommer en omarbetning och uppgradering Kristian-
stads kommuns klimat- och energistrategi att göras. 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.

 Kommunledningskontoret ges i uppdrag att inkludera en koldioxidbud-
get som en information i den årliga klimatredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 253.
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.
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KS § 249

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

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen 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 kommunlednings-
kontoret mottagit motionen för yttrande.

I motionen framhålls främst utsattheten för smitta bland förskolans medar-
betare. 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 
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måste denna nya kostnadspost kommuniceras utifrån sedvanlig priorite-
ring inför kommande budgetdiskussion.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-12-04 § 254.
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.
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KS § 250

Bidrag till Scouternas läger Jamboree21
Änr KS 2019/952 1.7.3

Beslut
 Scouterna erhåller ett ekonomiskt bidrag från Kommunstyrelsen på 

1 500 000 kr år 2019.

 Finansiering görs genom att ianspråkta Kommunstyrelsens anslag för 
vidare fördelning med 1 500 000 kr för 2019. 

 Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Scouterna 
utifrån Kommunstyrelsens beslut.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Scouterna ska genomföra en fjärde nationell jamboree 31 juli 2021 till 7 
augusti 2021 i Norra Åsum i Kristianstads kommun. 

Till detta ansöker scouterna om ett ekonomiskt bidrag från Kristianstads 
kommun om 1 500 000 kr alternativt 3 000 000 kr utifrån olika förutsätt-
ningar.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Scouterna erhåller ett ekonomiskt bidrag från Kommunstyrelsen på 

1 500 000 kr år 2019.

 Finansiering görs genom att ianspråkta Kommunstyrelsens anslag för 
vidare fördelning med 1 500 000 kr för 2019. 

 Kommundirektören får i uppdrag att teckna avtal med Scouterna 
utifrån Kommunstyrelsens beslut.
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 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-17.
Scouternas ansökan om bidrag 2019-12-01.
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