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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 januari 2020 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:05 Förslag till effektiviseringar inom kommun- 
 ledningskontoret 2021 

09:05-09:35 Skåne Nordost 

2019/1244 1.2.7 

4 Rapport intern kontroll 2019 för kommunkoncernen 2019/1283 1.5.3 

5 Tilläggsavtal försäljning av Näsby 35:66 2017/397 4.3.3 

6 Utveckling av stadsdelen Näsby 2019/1077 1.2.1 

7 Riktlinjer för fordon och bränslen 2014/829 1.3.1 

8 Helgeåns vattenråd 2019/1256 6.7.1 

9 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för 
kommunledningskontoret 2019 

2019/1278 2.8.2 

10 Medborgarförslag - Redovisa alla inkomna 
medborgarförslag på kommunens hemsida 

2018/174 1.2.2 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KS § 2

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Biträdande kommundirektör Merete Tillman informerar om förslag till 
effektiviseringar inom kommunledningskontoret för år 2021.

 Malin Wildt Persson och Sissi Sturesson informerar om Skåne Nordosts 
verksamhet.
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KS § 3

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

Beslut
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2019.

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

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

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

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

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

 Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att 
implementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från 
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Standardiserad intern kontroll” i 
nivån ”Övervakad intern kontroll”.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i regle-
mentet för intern kontroll (KF 2019-12-10 § 280) samt i företagspolicyn.

Respektive nämnd och bolag har ansvar för att uppdatering av lokala regler 
för internkontrollarbetet genomförs. I den mån det saknas en organisation 
och plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras i respektive verk-
samhetsområde ska detta upprättas och göras känt för medarbetarna.

Samtliga nämnder och bolag har tagit beslut om intern kontrollarbetet 
under oktober/december 2019 och lämnat in uppföljningsrapporter för 
arbetet med intern kontroll enligt en standardiserad mall. 

Nämnder och bolag har ålagts att göra ett eget ställningstagande med en 
bedömning av hur det interna kontrollarbetet fungerar och vilket resultat 
som uppnåtts. Bedömning kan ges i fem nivåer: Otillförlitlig, Informell, 
Standardiserad, Övervakad och Optimerad. I följande matris illustreras 
samtliga ingående nämnder och bolags egna självskattningar.

Nämnd/Bolag Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakad Optimerad

Kommunstyrelsen X

Barn- och utbildningsnämnden X

Omsorgsnämnden X

Arbete- och välfärdsnämnden X

Tekniska nämnden X

Kultur- och fritidsnämnden X

Byggnadsnämnden X

Räddningsnämnden X

Miljö- och hälsoskyddsnämnden X

Överförmyndarnämnden X

Östra Skånes Hjälpmedels-

nämnd

X

Gemensam nämnd X
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Nämnd/Bolag Otillförlitlig Informell Standardiserad Övervakad Optimerad

AB Kristianstadsbyggen X

C4 Energi AB X

Kristianstads Renhållnings AB X

Kristianstad Airport AB X

Åhus Hamn & Stuveri AB X

Krinova AB X

Med den information som finns att tillgå och nämndernas och bolagens 
självskattning ovan är intrycket att den interna kontrollen på det hela taget 
har bedrivits på ett bra sätt och att utvecklingsarbete pågår. Självskattning-
en för 2019 är ungefär likvärdig med föregående år. 

Kontrollområde 2020

Av de identifierade gemensamma kontrollområdena föreslås följande vara 
obligatoriskt kontrollområde för nämnderna 2020.

- Personal/kompetensförsörjning och rekrytering.

Området har valts ut och förankrats genom riskbedömning och prioritering 
inom HR chefsforum som består av representanter från förvaltningarna.

Anvisningarna avseende intern kontroll har uppdaterats inför 2020. Av 
anvisningarna framgår tidplan för fastställande av kontrollplan (30 april) 
samt rapportering i enlighet med instruktioner till kommunlednings-
kontoret (30 november). Kontrollaktiviteter till det gemensamma kontroll-
området formuleras och delges i början av 2020.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2019.

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2019 varit standardiserad.
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 För nämnderna fastställa gemensamt kontrollområde, inklusive riskbe-
dömning 2020 inom kontrollområde personal-/ kompetensförsörjning 
och rekrytering.

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 10.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-03.
Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 
2019 för:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Räddningsnämnden
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Överförmyndarnämnden
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
AB Kristianstadsbyggen
C4 Energi AB
Kristianstads Renhållnings AB
Kristianstad Airport AB
Åhus Hamn & Stuveri AB
Krinova AB
Definition av mognadsmodellen.
Rapport gemensamma kontrollområden 2019 med sammanfattning – 
slutsatser.
Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun-
koncern 2020.
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KS § 4

Tilläggsavtal försäljning av Näsby 35:66
Änr KS 2017/397 4.3.3

Beslut
 Godkänn tillägget till köpekontraktet för Näsby 35:66.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har efter godkännande i Kommunstyrelsen 
2019-04-24 sålt fastigheten Näsby 35:66 vid norra änden av Tvedegårdsvä-
gen. Enligt köpekontraktet skulle köparen påbörja utsättning i enlighet 
med beviljat bygglov senast 2019-12-31. Köparen har ställt frågan till 
kommunen om en förlängning av avtalstiden.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen med omedelbar 
justering godkänner bifogat avtalsförslag med en förlängning av avtals-
tiden till och med 2020-04-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn tillägget till köpekontraktet för Näsby 35:66.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-08 § 3.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-17.
Tillägg till köpekontraktet undertecknat av motparten.
Översiktskarta.
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KS § 5

Utveckling av stadsdelen Näsby
Änr KS 2019/1077 1.2.1

Beslut
 Påbörja stadsutvecklingsprojekt på området Näsby.

 Avsätta maximalt 1 mkr från medel för Delmos för 2019 och maximalt 
1 mkr från medel för Delmos för 2020 för utveckling av området Näsby.

 Utse kommunledningskontoret till projektägare i samverkan med 
Krinova Incubator & Science park och berörda förvaltningar och bolag i 
inom Kristianstads kommun.

Reservationer

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att avsätta 2 mkr ur det extra generella statsbidraget 
för 2020, för arbetet med utveckling av stadsdelen Näsby och i övrigt bifall 
till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till andra 
beslutssats mot Anders Tells (S) med fleras förslag till andra beslutssats 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets-
utskotts förslag till andra beslutssats.
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Sammanfattning
Kristianstad växer och detta ställer krav på bostäder och mark för företagande. 
Kraven för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i förändras och det 
kommer krävas kreativa miljöer och dynamiska platser där människor vill 
besöka, bo, arbeta och driva företag.

Näsby är en centrumnära stadsdel med stora möjligheter att utvecklas till 
en innovativ plats som blir motor för tillväxt och attraktionskraft. I den 
fördjupade översiktsplanen som nu revideras pekas området omkring 
Högskolan, Krinova och Lingenäs ut. Genom att utveckla dessa delar gynnas 
hela Näsby. 

Krinova Incubator & Science park har på uppdrag av Kristianstads 
kommun tagit fram en vision för södra Näsby, Kristianstad innovation 
garden.

Stadsdelen Näsby är ett viktigt utvecklingsområde i Kristianstad och det 
finns en vilja att gå vidare i processen efter visionsarbetet som utförts.

Det fortsatta arbetet kommer att ske i projektform och finansieringen 
omfattar maximalt 2 mkr under två år och föreslås finansieras med medel 
som Kristianstad kommun erhållit från staten via Delmos (delegationen 
mot segregation). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Påbörja stadsutvecklingsprojekt på området Näsby.

 Avsätta maximalt 1 mkr från medel för Delmos för 2019 och maximalt 
1 mkr från medel för Delmos för 2020 för utveckling av området Näsby.

 Utse kommunledningskontoret till projektägare i samverkan med 
Krinova Incubator & Science park och berörda förvaltningar och bolag i 
inom Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-08 § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-02.
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KS § 6

Riktlinjer för fordon och bränslen
Änr KS 2014/829 1.3.1

Beslut
 Förslag till aktualisering av riktlinjer för fordon och bränslen antas att 

gälla från och med 2020-02-01.

Reservationer

Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson 
(SD) och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Niclas Nilsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson 
(SD) och Anders Nilsson (SD) föreslår i första hand att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret. I andra hand att de nya riktlinjerna 
för fordon och bränslen kompletteras med en skrivning att omsorgs-
förvaltningen undantas från de fördyrande riktlinjerna och uppmanas att 
köpa de billigaste och för verksamheten bäst lämpade bilarna för att spara 
pengar i verksamheten samt att merkostnaderna för kommunens ”rikt-
linjer för fordon och bränslen” beräknas så att vi politiker kan ta ställning 
till kostnaden i förhållande till den eventuella klimatnyttan.

Beslutsgång

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Niclas Nilssons (SD) med 
fleras förslag att återremittera ärendet till kommunledningskontoret och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret.
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Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. För 
att bidra till detta antogs riktlinjer för inköp av fordon och bränslen 
2015-09-30, vilka reviderades 2016-11-23. Med hänsyn till utvecklingen på 
bränsle och fordonsmarknaden förutsattes en kontinuerlig översyn av 
riktlinjerna.

Följande justeringar av riktlinjerna föreslås:

- En förtydligad prioritering av fordonstyper.

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

- Elhybrider införs som alternativ i kategorin lätta fordon (priorite-
ringsgrupp 3).

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Förslag till aktualisering av riktlinjer för fordon och bränslen antas att 

gälla från och med 2020-02-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 11.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-11-22.
Riktlinjer för fordon KS 2016-11-23.
Riktlinjer för fordon KS YYYY-MM-DD – ändringsförslag.
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KS § 7

Helgeåns vattenråd
Änr KS 2019/1256 6.7.1

Beslut
 Ansvaret för Helgeåns vattenråd flyttas från Miljö- och hälsoskydds-

nämnden till Kommunstyrelsen.

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

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

Sammanfattning
Helgeåns vattenråd är en ideell förening med syfte att medlemmarna i 
vattenrådet tillsammans ska verka för en hållbar skötsel av vatten-
resurserna, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. Detta innefattar god 
vattenkvalitet, en god vattenhushållning samt verka för en långsiktig biolo-
gisk mångfald. Detta sker bland annat genom att rådet aktivt medverkar i 
planeringsprocesser som berör vattenförekomsterna i Helgeåns avrin-
ningsområde samt utför relevanta projekt. 

Helgeåns vattenråd täcker Helgeåns avrinningsområde som sträcker sig 
över tre län och tretton kommuner. Helge å är ett av södra Sveriges största 
vattendrag med ett avrinningsområde på 4 725 km² (SCB, 2008). Sina 
källflöden har ån i det myrrika urbergsområdet på sydsvenska höglandet, i 
trakten av Rydaholm i Jönköpings län och sjön Femlingen i Kronobergs län.

Helgeå flyter igenom Kristianstads kommun innan den slutligen når Hanö-
bukten. För Kristianstads kommun har det stor påverkan vad som sker 
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uppströms i avrinningsområdet utifrån flöden, påverkan på vattenkvalitet, 
markanvändning etc.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ansvaret för Helgeåns vattenråd flyttas från Miljö- och hälsoskydds-

nämnden till Kommunstyrelsen.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-15 § 12.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-07.
Kommunstyrelsens beslut 2012-09-19 § 203.
Arbetsordning för kommunens representation i vattenrelaterade arbets-
grupper.
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KS § 8

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för kommun-
ledningskontoret 2019
Änr KS 2019/1278 2.8.2

Beslut
 Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, lika-
behandling och samverkan 2019 och handlingsplan 2020.

Sammanfattning
Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systematiskt 
ar-betsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat under 
året. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på 
områdena bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. 
Resultatet utgör en del av grunden i det ständigt pågående utvecklings-
arbetet i verksamheten och kommer att ingå i verksamhetsplaneringen för 
kommunledningskontoret 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, lika-
behandling och samverkan 2019 och handlingsplan 2020.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-08 § 6.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-12-19.
Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för kommunledningskontoret 2019.
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KS § 9

Medborgarförslag - Redovisa alla inkomna 
medborgarförslag på kommunens hemsida
Änr KS 2018/174 1.2.2

Beslut
 Bifalla medborgarförslagets två första delförslag och anse det tredje 

delförslaget besvarat.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

på sin hemsida ska redovisa alla inkomna medborgarförslag, kommunens 
beslut om förslagen och årlig statistik om antalet inkomna medborgarför-
slag, antalet som har bifallits och antalet som har avslagits.

Från och med januari 2020 kommer handlingarna till ärenden som 
behandlas vid Kommunfullmäktiges sammanträden publiceras på 
kommunens hemsida. Det innebär att samtliga medborgarförslag kommer 
att finnas tillgängliga.

Kommunfullmäktige behandlar varje år i april och oktober redovisning av 
obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 
Styrelse och nämnder redovisar då alla sina besvarade och obesvarade 
medborgarförslag för perioden som gått sedan den förra redovisningen. 
I fortsättningen kommer redovisningarna även att innehålla om medbor-
garförslaget har bifallits, besvarats eller avslagits.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat 
med hänvisning till detta tjänsteutlåtande.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bifalla medborgarförslagets två första delförslag och anse det tredje 

delförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-08 § 7.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-02.
Yttrande gällande medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgar-
förslag på kommunens hemsida, 2019-11-29.
Yttrandemöjlighet medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgar-
förslag på kommunens hemsida, 2019-11-19.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 56.
Medborgarförslag 2018-01-30.
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