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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 17 juni 2020 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne sessionssalen. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:15 Arbete med coronaviruset, covid-19 

2019/1244 1.2.7 

4 Delgivningar 2020/34 1.2.7 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/156 1.2.7 

6 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2019/1266 1.2.7 

7 Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande kommer senare. 

2020/540 1.2.1 

8 Planeringsförutsättningar för 2021 2020/284 1.4.1 

9 Stiftelsernas årsredovisningar år 2019 2020/579 3.9.1 

10 Nytt boende för socialpsykiatrin i Färlöv 2020/563 8.7.3 

11 Nya lokaler för Arbetsmiljöenheten 2020/597 4.5.5 

12 Överenskommelse om ersättning för avbeställt 
entreprenadarbete 

2020/578 1.4.1 

13 Hyresavtal ny förskola i kvarteret Bajonetten - Paletten 2019/674 4.5.2 

14 Försäljning av två villatomter i Balsby 2019/494 4.3.3 

15 Planuppdrag för del av Kristianstad Näsby 35:47 2019/482 4.3.2 
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Ärenden  

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

17 Uppföljning klimatanpassningsplan 2020/339 5.2.1 

18 Ansökan om bidrag från ideella föreningen 
Platsorganisation Åhus 

2020/620 3.10.1 

19 Avgiftsfria uteserveringar 2020-07-01 - 2020-12-31 2020/379 1.3.1 

20 Uppdrag om beredskapslager 2020/668 1.2.1 

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

2020/622 1.9.3 

22 Medborgarförslag - Laddstolpar för elbilar vid 
kommunala inrättningar 

2017/86 

23 Medborgarförslag - Virkade lappar ihopsatta till en 
julgran - dekorativt och billigare än hyra gran i Rådhuset 

2017/1067 

24 Medborgarförslag - Erbjud alla (invånare och besökare) 
ett enkelt och smidigt sätt att använda laddstationerna för 
elbil/hybrid 

2018/273 2.11.3 

25 Medborgarförslag - Ta bort årliga abonnemangsavgiften 
för VA som hänförs till kommunalt vatten, för de 
medborgare som valt att inte ansluta sig till denna tjänst 

2019/449 1.2.2 

26 Medborgarförslag - Vid anslutning till kommunalt VA 
inom landsbygdsområden ska kostnaden delas lika på 
anslutna verksamhetsområdet och inte baseras på 
tomtstorlek 

2019/519 1.2.2 

27 Medborgarförslag - Utveckla Finlandshusområdet med 
flera till fina seniorområden 

2019/1040 1.2.2 

28 Medborgarförslag - Försköna kommunens elskåp 2019/1061 1.2.2 

29 Medborgarförslag - Cykelväg mellan Fjälkinge och Vånga i 
"Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029" 

2019/1106 1.2.2 

30 Motion - Ta bort utmaningsrätten omedelbart 2012/421 1.2.6 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KS § 122

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om kommunens arbete
med coronavirus, covid-19.
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KS § 123

Delgivningar
Änr KS 2020/34 1.2.7

Beslut
 Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Änr 2020/102 Hid 2020.3319
Kommunledningskontoret – Generell återbesättandeprövning januari-mars 
2020.
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KS § 124

Redovisning av delegeringsbeslut
Änr KS 2020/156 1.2.7

Beslut
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.

Sammanfattning
Änr 2020/156 Hid 2020.3321
Redovisning av delegeringsbeslut 2020-05-15 — 2020-06-08.     
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KS § 125

Månadsuppföljning avseende ekonomi och medar-
betare
Änr KS 2019/1266 1.2.7

Beslut
 Notera informationen.

Sammanfattning
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk 
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för maj 2020.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning maj 2020.
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport april 2020.
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KS § 126

Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider
Änr KS 2020/540 1.2.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Tillföra Arbete och välfärdsnämnden 4,5 miljoner kronor att användas 

för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för att hantera lokala kon-
sekvenser av coronapandemin. Nämnden kan fördela tillskottet under 
år 2020 och år 2021 enligt eget önskemål.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Lägga underlagen ifrån Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämn-
den och Arbete och välfärdsnämnden till handlingarna.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Samtliga fullmäktigepartier i Kristianstads kommun har ställt sig bakom en 
överenskommelse om att stärka samordningen under coronakrisen. Över-
enskommelsen innehåller ett antal punkter som är avsedda att minska 
riskerna och mildra konsekvenserna av pandemin i lokalsamhället. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20 § 98 att lämna följande utred-
ningsuppdrag:

- Till Omsorgsnämnden om att bryta social isolering för riskgrupper.
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- Till Arbete och välfärdsnämnden om vilka arbetsmarknads- och ut-
bildningsinsatser som kan dämpa en ökad arbetslöshet.

- Till Barn- och utbildningsnämnden om insatser som vid behov sä-
kerställer stöd och möjlighet till prövning för gymnasieelever.

Omsorgsnämnden prioriterar två områden utifrån lagt utredningsuppdrag. 
Det ena är att få igång förebyggande verksamhet om än i begränsad omfatt-
ning med anpassade grupper. Det andra är att möjliggöra för äldre på 
äldreboende att möta sina närstående trots besöksförbud. Under somma-
ren är inriktningen att alla aktiviteter och besök sker utomhus. Inför vin-
tern får utredas vidare hur verksamheten kan utformas vidare om behovet 
av begränsningar utifrån pandemins utveckling kvarstår.

Arbete och välfärdsnämnden har utvärderat fyra olika alternativa förslag 
kring arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Insatserna har olika ekono-
miska konsekvenser och riktar sig mot arbetsmarknadsanställningar i 
kombination med studier, matchningsinsatser, större volymer i distansut-
bildning samt stödinsatser och förberedande utbildning inom vuxenutbild-
ningen.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om förslag på förstärkning till 
undervisningen inför prövning samt genomförande av prövning i gymna-
siesko-lan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Tillföra Arbete och välfärdsnämnden 4,5 miljoner kronor att användas 
för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för att hantera lokala kon-
sekvenser av coronapandemin. Nämnden kan fördela tillskottet under 
år 2020 och år 2021 enligt eget önskemål.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Lägga underlagen ifrån Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämn-
den och Arbete och välfärdsnämnden till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 145.
Omsorgsnämndens beslut 2020-05-27 § 76.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-27.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-05-28 § 82.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-25.
Barnkonsekvensanalys arbete och välfärdsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-02 § 53.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-29.
Barnkonsekvensanalys barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-29.
Presentation förstärkning till undervisningen inför prövning samt genom-
förandet av prövningar i gymnasieskolan 2020-06-02.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 98.
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KS § 127

Planeringsförutsättningar för 2021
Änr KS 2020/284 1.4.1

Beslut
 Nämndernas planeringsförutsättningar för 2021 är ramar enligt kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-27. Ramarna är exklu-
sive lönekostnadsökningar, ökningar av kapitalkostnader och fastig-
hetsförändringar. Volymer kompenseras enligt överenskommen modell 
för beräkning av volymförändringar.

Reservationer

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

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Corona pandemin har satt hela den kommunala verksamheten i en situa-
tion som ingen av oss idag kan säga var den kommer att sluta. Detta gäller 
inkomsterna där både nästa års skatteintäkter och statsbidrag är oerhört 
svåra att bedöma. Men i synnerhet gäller det kostnaderna där olika delar av 
verksamheten kommer att behöva tillskott för att möta de behov som kan 
dyka upp. Hur stora dessa behov är och vilka som kan klaras inom ordina-
rie verksamhet och vilka som kräver extra resurser är idag omöjligt att 
säga, det enda som går att göra är att peka på ett antal av dem.

- Omsorgspersonal har slitet oerhört hårt

- Stora varsel sker på arbetsmarknaden

- Ett flertal ideella föreningar har stora ekonomiska bekymmer

- Signaler om att den psykiska ohälsan har ökat

- Misstankar om att våld i nära relationer har ökat
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Sammantaget gör detta att generella sparbeting av den typ som den bor-
gerliga ledningen går fram med närmast får ses som kontraproduktiva. 
Istället bör alla nämnder få en signal om att planera för oförändrad ram och 
ombes att redovisa vilka extrakostnader som kan uppstå för att möte de 
behov som uppkommit i coronans spår.

Hur denna budget skulle kunna finansieras är i dagsläget svårt att säga men 
någon av kommunens jurister borde få ett uppdrag att noggrant gå igenom 
förarbeten till 11 kap. § 5 3 st kommunallagen.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till planeringsför-
utsättningar för 2021.

Beslutsgång

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrel-
sen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18 § 45 att förändra budgetproces-
sens tidplan för kommande år, då budgetbeslut tas i Kommunfullmäktige i 
juni istället för i november (förutom valår, då beslutet tas i november). På 
grund av coronaviruset ändrades budgetprocessen år 2020 (dvs budget 
2021) till att ta beslut om budget (KF) i november, med resultatet att pla-
neringsförutsättningar tas på kommunstyrelsen i juni.

Redan i beslutet om planeringsförutsättningar i juni 2019 fanns två punk-
ter med som berörde budget 2021. Uppdraget var att beskriva hur respek-
tive nämnd skulle hantera 3 % effektivisering. Övergripande var uppdraget 
att beskriva en effektivisering med 1 % övergripande för hela kommunen. 
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Dessa presenterades på bokslutsberedningen 10-13 februari. Tankar kring 
mål kopplat till vision, strategisk färdplan och kommunövergripande styr-
kort presenterades också.

Budgetberedningen den 4-5 maj hade ytterligare verksamhetsmässigt/mål-
inriktat fokus, och ekonomiska delar.  

Redan i början av året var utmaningarna inför budget 2021 stora. Efter 
Corona har effekterna blivit ännu större och stora ökningar i generella 
statsbidrag behövs för att effektiviseringsnivåerna ska vara samma som 
före Corona. Obalansen mellan ökningen av kostnader och ökningen av 
intäkter måste dock hanteras i kommande budgetar.

Ekonomiska förutsättningar för år 2021 

Efter uppräkning av skatteintäkter, lönekostnadsökningar, kostnader för 
fastigheter, pensionskostnader och ökade volymer enligt befintlig fördel-
ningsmodell, samt med ett resultatmål på 1 %, saknas 93 miljoner för att få 
balans i budgeten. 

För att vara långsiktigt hållbart ekonomiskt behöver kommunen på sikt 
uppnå ett resultatmål på 2 %.

Förslag till planeringsförutsättningar för år 2021 

Planeringsförutsättningarna innebär då följande åtgärder för att uppnå 1 % 
av skatter och statsbidrag, motsvarande 93,5 miljoner kronor:

Utdelning på 25 miljoner kronor ifrån Kristianstads Kommunföretag AB 
(KKF)

Effektivisering av nämnderna, 68,5 miljoner kronor

Barn- och utbildningsnämnden, Arbete och välfärdsnämnden samt om-
sorgsnämnden, effektivisering på 1,25 % av nettoramen

Överförmyndarnämnden effektivisering på 1 miljon kronor till följd av 
lägre kostnadsnivåer

Övriga nämnder, effektivisering på 2 % av nettoramen
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Planeringsförutsättningarna innebär att alla nämnder behöver arbeta med 
effektiviseringar för att nå en budget i balans inför år 2021. Digitalisering 
som leder till effektivare arbetsformer, översyn av processer och priorite-
ring av insatser behöver vara ledord i förändringen. Vi behöver fortsatt 
arbeta för samarbete och gemensamma tjänster med kommunala bolag och 
våra grannkommuner.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Nämndernas planeringsförutsättningar för 2021 är ramar enligt kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-27. Ramarna är exklu-
sive lönekostnadsökningar, ökningar av kapitalkostnader och fastig-
hetsförändringar. Volymer kompenseras enligt överenskommen modell 
för beräkning av volymförändringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 146.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-27.
Socialdemokraternas planeringsförutsättningar 2021 2020-06-05.
Kommunövergripande samverkansgrupp protokoll 2020-06-09.
Förhandling enligt MBL § 11 angående planeringsförutsättningar för 2021 
Kristianstads kommun och Brandmännens Riksförbund protokoll, 
2020-06-09.
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KS § 128

Stiftelsernas årsredovisningar år 2019
Änr KS 2020/579 3.9.1

Beslut
 Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga.

 Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna årsre-
dovisningarna.

 Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredo-
visningsskyldiga.

 Överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, över-
lämnar härmed årsredovisningar år 2019 för de stiftelser som var för sig 
har ett fondkapital som överstiger 10 basbelopp samt förslag till årsredo-
visningar 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 årsre-
dovisningarna.

 Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredo-
visningsskyldiga.
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 Överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-03 § 139.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-19.
Årsredovisning 2019 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse 
och donationsförvaltning.
Rapport år 2019 för Kristianstads kommuns stiftelseförvaltning.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Sociala Samfonden.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns 
grundskola.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns 
Gymnasieskola.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande Yrkes-
utbildningen i Kristianstad.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation.
Årsredovisning 2019 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers 
Donationsfond.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs 
Museifond.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och Räntefon-
der.
Årsredovisning 2019 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens Prydan-
de Med Konstverk.
Årsredovisning 2019 för Gösta Wingrens Stiftelse.
Årsredovisning 2019 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers 
boende i Kristianstad.
Årsredovisning 2019 för stiftelsen Önnemarks donationsfond för fysiskt 
handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar.
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KS § 129

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

Beslut
 Bevilja Omsorgsnämnden budgetkompensation för lokalkostnader av 

nytt boende i Färlöv för socialpsykiatrin. Finansiering anvisas av medel 
för fastighetsförändringar. 

 Godkänna tecknande av hyresavtal på 20 år med AB Allön.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja Omsorgsnämnden budgetkompensation för lokalkostnader av 

nytt boende i Färlöv för socialpsykiatrin. Finansiering anvisas av medel 
för fastighetsförändringar. 

 Godkänna tecknande av hyresavtal på 20 år med AB Allön.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-03 § 142.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-19.
Tekniska förvaltningen utkast internhyreskontrakt 2020-05-14.
AB Allön utkast hyreskontrakt.
Omsorgsnämndens beslut 2020-04-29 § 54.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-15.
PM Kalkylunderlag, AB Allön 2020- 03-19.
Internhyresberäkning tilläggshyra, Tekniska förvaltningen 2020-03-20.
Ekonomisk kalkyl personalkostnader och investeringsbudget.
Färlöv avtal nedlagda kostnader 2020-03-12.
Färlöv servicebostäder 2018-03-02.
Ritningar byggnad A-40-1-011 och A-40-1-012.
Omsorgsnämndens beslut 2016-09-29 § 124.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-06-27.
Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument 2016-08-31.
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KS § 130

Nya lokaler för Arbetsmiljöenheten
Änr KS 2020/597 4.5.5

Beslut
 Bevilja kommunledningskontoret budgetkompensation av utökade 

lokalkostnader för arbetsmiljöenheten. Finansiering anvisas av medel 
för fastighetsförändringar.

Sammanfattning
Arbetsmiljöenheten planerar att flytta från nuvarande lokaler på Björk-
hemsvägen 15C till Björkhemsvägen 15B i Kristianstad. Genom en flytt 
skapas mer verksamhetsanpassade lokaler och ytan minska med ca 100 
kvm genom effektiviseringar. Tekniska förvaltningen har förhandlat med 
fastighetsägaren Brinova Fastigheter AB och tagit fram ett förslag till in-
ternhyreskontrakt med en yta på 551 kvm och årshyra på ca 1 000 tkr. 
Avtalet tecknas på 3 år med 9 månaders uppsägningstid. I annat fall är 
kontraktet för varje gång förlängt med 3 år. I nuvarande lokaler har arbets-
miljöenheten en internhyra på ca 700 tkr/år. Kommunledningskontoret 
söker budgetkompensation för utökade lokalkostnader med ca 300 tkr/år.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja kommunledningskontoret budgetkompensation av utökade 

lokalkostnader för arbetsmiljöenheten. Finansiering anvisas av medel 
för fastighetsförändringar.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 149.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-28.
Tekniska förvaltningen internhyreskontrakt inklusive lokalskiss 2020-05-27.
Hyresförslag Brinova 2020-05-26.
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KS § 131

Överenskommelse om ersättning för avbeställt 
entreprenadarbete
Änr KS 2020/578 1.4.1

Beslut
 Avslå Tekniska nämndens äskande om budgetkompensation.

 Besvara Tekniska nämndens beslut om ärende gällande framtagande av 
rutiner för upphandlingsenheten med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2020-05-27.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har planerat genomförande av projektet för Tegel-
bruksvägen etapp 2 tillsammans med entreprenören JKN Entreprenad AB. 
Strax innan arbetet skulle påbörjas i januari 2020 avbeställdes arbetet av 
kommunen. JKN har i skrivelse begärt ersättning med 3 154 680 kr. Be-
stämmelserna i AB 04 åberopas som stöd för ersättningskravet. 

Kristianstads kommun har inledningsvis bestridit krav från JKN. Förhand-
lingar har därefter genomförts med företrädare för JKN och förslag till 
överenskommelse har tagits fram som innebär att kommunen ska ersätta 
JKN med 2 200 tkr. Vardera parten ska stå för sina kostnader. Tekniska 
nämnden har beslutat att teckna överenskommelse enligt förslaget.

Tekniska nämnden har framfört önskemål om budgetkompensation för 
överenskommelsen. Överenskommelsen är en avvikelse i nämndens verk-
samhet och får hanteras inom nämndens ramar, äskandet föreslås därmed 
avslås.

Tekniska nämnden har beslutat ”Att förvaltningen framställer ett ärende 
till KS om framtagande av rutiner för att upphandlingsenheten påtalar när 
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ramavtal löper ut”. Arbetet med upphandlingar och avtal utvecklas ständigt 
och med hjälp av tekniska lösningar är rutinen för avtalspåminnelse sedan 
en tid tillbaka automatiserats. De som är angivna som avtalsansvarig, kon-
taktperson och upphandlare får automatiskt mail med påminnelse om att 
ett avtal är på väg att gå ut, både 6 månader innan och 3 månader innan 
avtalet ska förlängas eller löper ut. Det går även att manuellt ställa in ytter-
ligare påminnelser vid behov.

Idag har Kristianstads kommun cirka 900 avtal tecknade, vilket innebär att 
det måste vara en teknisk lösning, en manuell hantering är omöjlig att 
hantera resursmässigt. Rutinen som efterfrågas finns alltså redan systema-
tiserad.

Arbetet med hur avtal följs upp tillsammans med verksamheterna kan 
säkert utvecklas och sådana diskussioner pågår löpande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå Tekniska nämndens äskande om budgetkompensation.

 Besvara Tekniska nämndens beslut om ärende gällande framtagande av 
rutiner för upphandlingsenheten med kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2020-05-27.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 147.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-27.
Tekniska nämnden beslut 2020-03-26 § 52.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-24.
Förslag till överenskommelse mellan JKN Entreprenad AB och Kristian-
stads kommun.
Skrivelse från Advokatfirman Glimstedt 2020-02-06.
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KS § 132

Hyresavtal ny förskola i kvarteret Bajonetten - Paletten
Änr KS 2019/674 4.5.2

Beslut
 Teckna hyresavtal för Palettens förskola med Brinova Bajonetten 6 

i Kristianstad AB.

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden budgetkompensation för lokal-
kostnader för förskolan Paletten med 4 579 000 kr (helårseffekt). 
Finansiering av medel för fastighetsförändringar

 Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Mikael Persson (V) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
I centrala Kristianstad finns ett stort behov av förskoleplatser och en av-
siktsförklaring om att gemensamt uppföra en förskola i Kristianstad teck-
nades mellan Kristianstads kommun och Brinova Bajonetten 6 i Kristian-
stad AB. Samarbetsavtalet godkändes av KS 2019-01-23 § 14. Avtalet i 
korthet innebär att kommunen svarar för framtagning av förfrågningsun-
derlag (FFU) och upphandling. Kommunen överlåter sedan kontraktet av 
tilldelad entreprenör till Brinova som ansvarar för produktionen av försko-
lan.

Projektering och upphandling är nu genomförd för Palettens förskola. 
Förskolan består av lokalarea 2177 m2 samt biarea 50m2, 6 avdelningar 
med tillagningskök och inkluderar även nattisverksamheten som flyttas 
från Lekholmen. Totalt antal barn 120 st. Projektet följer konceptförsko-
lans inriktning (rev 2017-06-19 BUN) men med en anpassad planlösning 
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för befintlig byggnad. Tilldelning av upphandlingen sker om Kommunsty-
relsen antar det bifogade hyresavtalet på 25 år, med en hyra på 4 424 000 
kr/år. 

Inför beslutet vill tekniska förvaltningen tydliggöra att hyresavtalet med 
Brinova räknas upp med index vart år. Jämfört med om kommunen skulle 
gjort investeringen då hyran står still/sänks allt eftersom kapitalkostnaden 
minskar med avskrivningen.

Eftersom ombyggnad/renovering görs i huvudsak till kommunen och att 
hyresavtalet är långt (25 år) faller denna renovering inom lagen om offent-
lig upphandling (LoU, hyresundantaget). Eftersom anbud inkommit och 
behöver bes-varas före 30 juni behöver protokollet justeras omedelbart.

Tekniska nämnden har föreslagit kommunstyrelsen att ta beslut om att 
teckna hyresavtal för Paletten förskola med Brinova, samt att ärendet 
omedelbart justeras.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna hyresavtal för Palettens förskola med Brinova Bajonetten 6 

i Kristianstad AB.

 Bevilja Barn- och utbildningsnämnden budgetkompensation för lokal-
kostnader för förskolan Paletten med 4 579 000 kr (helårseffekt). 
Finansiering av medel för fastighetsförändringar

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-11.
Tekniska nämndens ordförandens beslut 2020-06-11 § 1.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-10.
Bilaga 1, Utkast Hyresavtal från Brinova 2020-06-05.
Bilaga 2, Planritningar: 264 054-A-40-1-A-0001, 264 054-A-40-1-A-1001, 
264 054-A-40-1-A-2001.
Bilaga 3, Fasad- och sektionsritningar: 264 054-A-40-2-A-1001, 264 054-A-
40-3-A-1001, 264 054-A-40-3-A-1002.
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Bilaga 4, Markritningar: M-10-1-001 och M-10-1-002.
Bilaga 5 Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-06-04 § 65.
Bilaga 6, Barnkonsekvensanalyser – barn- och utbildningsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen.
Bilaga 7, Internhyresberäkning.
Bilaga 8, Samverkan av flytt av nattisverksamhet.
Bilaga 9, Samarbetsavtal mellan Kristianstads kommun – Brinova AB.
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KS § 133

Försäljning av två villatomter i Balsby
Änr KS 2019/494 4.3.3

Beslut
 Ge mark- och exploateringschefen rätten att teckna köpeavtal för 

fastigheterna Balsby 5:13 och Balsby 5:14, i enlighet med nedanstående 
beslutsunderlag.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet vänder sig emot att på detta sätt kringgå den tomtkö som 
finns i kommunen. Många invånare betalar dyrt för att stå i kön till sin 
drömtomt och när det nu finns två attraktiva tomter väljer kommunstyrel-
sen att sätta tomtkön ur spel. 

Det framkommer i ärendet inte heller några rimliga argument för att lyfta 
bort just dessa två tomter ur tomtkön, det enda som nämns är de anses 
vara ”bra försöksobjekt”. 

Beslutet riskerar i förlängningen att erodera förtroendet för kommunens 
tomtkö.”

Sammanfattning
Kommunen har två tomter i Balsby ute till försäljning, genom mäklarfirman 
ERA Kristianstadsmäklarna. Kommunen har inte tidigare försålt villatomter 
via mäklare och mark- och exploateringsenheten ser detta som ett 
spännande sätt att sälja tomterna vilket gör att enheten får en uppfattning 
var markpriset kommer att vara inför framtida försäljningar. Fastigheterna 
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har inte varit möjliga att förvärva genom kommunens villatomtkö. Utgångs-
priset för de två fastigheterna är 1 000 000 kr för Balsby 5:13 och 800 000 kr 
för Balsby 5:14.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Ge mark- och exploateringschefen rätten att teckna köpeavtal för 

fastigheterna Balsby 5:13 och Balsby 5:14, i enlighet med nedanstående 
beslutsunderlag.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 150.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-02.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
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KS § 134

Planuppdrag för del av Kristianstad Näsby 35:47
Änr KS 2019/482 4.3.2

Beslut
 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom fastigheten Näsby 

35:47, pröva utveckling av området för pågående verksamhet.

Sammanfattning
Kristianstads kommun förvärvade i mitten av 1990-talet regementsområ-
det på Näsby. För delar av området fastställdes år 1998 en detaljplan som 
skulle skapa förutsättningar för få ett aktivt nyttjande av de befintliga 
byggnader och mark som låg i anslutning till det före detta kasernområdet. 

Tekniska förvaltningen fick i mitten av 2000-talet i uppdrag att skapa 
förutsättningar för ett Härbärge i Kristianstad i den byggnad som har 
markerats på bifogad översiktskarta. Byggnaden är belägen inom det områ-
de som i gällande detaljplan får användas för industri, kontor och undervis-
ningslokaler. Kommunen beviljades 2005 tillfälligt bygglov för att skapa 
och ta i drift Härbärget. Det tillfälliga bygglovet är på väg att löpa ut och 
kommunen behöver skapa förutsättningar i detaljplan för att trygga Här-
bärgets framtid.

Inriktning för detaljplanen är pröva möjligheten att upprätta en detaljplan 
för pågående verksamhet inom del av Näsby 35:47. Exploateringsgradens 
lämplighet prövas i detaljplanen. Områdets exakta avgränsning kan prövas 
i detaljplanen.

Plan kostnaden har beräknats till ca 200.000:-, härutöver kan tillkomma 
utredningskostnader inklusive fastighetsbildning till en kostnad om 
ca 300.000 kronor.
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Uppdraget har hög prioritet, inriktningen är att det ska finnas en detaljplan 
klar för antagande snarast möjligt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom fastigheten Näsby 

35:47, pröva utveckling av området för pågående verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 151.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-20.
Plankarta 2020-05-20.
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KS § 135

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

Beslut
 Godkänna avtalet om fördelning av detaljplanekostnader.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 2017-05-11 Byggnadsnämnden i uppdrag att ta 
fram ett förslag till detaljplan för den kommunala fastigheten Hammar 8:12 
och den privatägda fastigheten Hammar 8:127. I samma beslut godkändes 
även ett avtal om fördelning av detaljplanekostnader med den privata 
fastighetsägaren.

Inom ramen för detaljplanearbetet har kommunen fört en dialog med 
ägaren av fastigheten Hammar 8:68, för att möjliggöra ny bostadsbebyggel-
se inom fastigheten och för att möjliggöra en ändamålsenlig infart till res-
ten av planområdet.

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen godkänner ett 
avtal om fördelning av detaljplanekostnader för att även inkludera Ham-
mar 8:68 i detaljplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna avtalet om fördelning av detaljplanekostnader.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-06-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-03 § 141.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-18.
Avtal om fördelning av detaljplanekostnader, undertecknat av motparterna.
Översiktskarta.
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KS § 136

Uppföljning klimatanpassningsplan
Änr KS 2020/339 5.2.1

Beslut
 Åtgärdsuppföljningen av Plan för anpassning till ett förändrat klimat 

läggs till handlingarna.

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

Sammanfattning
En uppföljning av åtgärderna i Kristianstads kommuns klimatanpassnings-
plan (Plan för anpassning till ett förändrat klimat, KF 2018-01-16) har 
genomförts. Under hösten 2019 kontaktades de förvaltningar och bolag 
som ansvarar för åtgärder i planen och de ombads att avrapportera status 
för arbetet. Den 16 december 2019 genomfördes ett möte med represen-
tanter från kommunled-ningskontoret, miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen, tekniska förvalt-ningen, räddningstjänsten samt Åhus Hamn 
och Stuveri AB. Under mötet disku-terades status och utmaningar med 
klimatanpassningsarbetet och specifika åt-gärder i planen, samt även 
förslag på revideringar av åtgärdsformuleringar.

En sammanställning av status och utmaningar för klimatanpassningspla-
nens åtgärder presenteras i tabellform i bifogat dokument. Förtydliganden 
av åt-gärdsbeskrivningar har gjorts för åtgärder 5a, 6a, 6b, 8d och 8e.

I klimatanpassningsplanen saknas skrivningar kring hur uppföljning och 
upp-datering av planen ska göras. Det föreslås att klimatanpassningspla-
nens åtgär-der följs upp årligen, samt att planen revideras vid behov en 
gång per mandat-period, för att hålla den à jour med kunskapen om klimat-
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förändringarna och dess effekter. Åtgärdsuppföljningen publiceras på kom-
munens hemsida.

Det finns inga dedikerade medel avsatta för klimatanpassningsplanens 
genom-förande, vilket innebär en utmaning för de åtgärder som omfattas 
av större kostnader som inte kan rymmas inom verksamheternas ordinarie 
ramar. I dia-log med förvaltningarna har det framkommit att ansvarsför-
delningen för vissa åtgärder har varit oklar, ett problem som kan hanteras 
genom utökad dialog och samarbete via årlig uppföljning. 

Det bör noteras att arbetet med invallningsdammen för staden Kristianstad 
samt även arbetet med skydd och förvaltning av kusten hanteras i separata 
projekt och omfattas därmed enbart till viss del av åtgärderna i klimatan-
pass-ningsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Åtgärdsuppföljningen av Plan för anpassning till ett förändrat klimat 

läggs till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Åtgärdsuppföljning klimatanpassningsplan.
Plan för anpassning till ett förändrat klimat (KF 2018-01-16).
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KS § 137

Ansökan om bidrag från ideella föreningen 
Platsorganisation Åhus
Änr KS 2020/620 3.10.1

Beslut
 Bevilja ett årligt anslag om 500 000 kronor till ideella föreningen Plats-

organisation Åhus för genomförande av utvecklingsarbetet i Åhus med 
omland under perioden 2021 - 2024. Bidraget från kommunen är vill-
korat med att Platsorganisation Åhus medfinansierar med motsvaran-
de belopp från näringslivet och att detta följs upp. Kommunens bidrag 
finansieras inom budgetram för avdelningen för tillväxt och hållbar ut-
veckling.

Sammanfattning
Platsorganisation Åhus är en ideell förening som har varit verksam i Åhus 
med omnejd sedan hösten 2011. Syftet med organisationen är att skapa en 
bred plattform för samverkan i Åhusområdet för att på så vis kunna stärka 
orten som boende- och turistort. Målsättningen är att Platsorganisation 
Åhus ska vara det naturliga navet för landsbygdsutveckling i Åhus och att 
utvecklingen på orten alltid ska ske genom delaktighet, samverkan och 
lokalt engagemang.

De första två åren drevs verksamheten som ett Leaderprojekt, och sedan 
2014 har Platsorganisation Åhus haft en löpande verksamhet som är till 
hälften finansierat av företag och föreningar i Åhus, till hälften finansierat 
av Kristianstads kommun.

Under de första åren har Platsorganisation Åhus tagit fram en arbetsmodell 
som har resulterat i god samverkan mellan lokala aktörer, bra dialog med 
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Kristianstads kommun samt åtskilliga konkreta framsteg inom många om-
råden.

2013 beslutade Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun om ett årligt 
bidrag med samma summa som näringslivet bidrar med, dock högst 500 
000 kronor, till föreningen för genomförande av utvecklingsarbete i Åhus 
med omland under perioden 2014-2016. 

Nytt bidrag enligt samma modell beviljades 2016.

Platsorganisation Åhus ansöker nu om förnyad bidragsperiod under åren 
2021-2025, så att verksamheten säkerställs även framöver.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja ett årligt anslag om 500 000 kronor till ideella föreningen Plats-

organisation Åhus för genomförande av utvecklingsarbetet i Åhus med 
omland under perioden 2021 - 2024. Bidraget från kommunen är vill-
korat med att Platsorganisation Åhus medfinansierar med motsvaran-
de belopp från näringslivet och att detta följs upp. Kommunens bidrag 
finansieras inom budgetram för avdelningen för tillväxt och hållbar ut-
veckling.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 153.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-01.
Skrivelse från Platsorganisation Åhus 2020-05-12.
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KS § 138

Avgiftsfria uteserveringar 2020-07-01 - 2020-12-31
Änr KS 2020/379 1.3.1

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 

utgår under tidsperioden 1 juli till och med 31 december år 2020.
 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och före-
tag och organisationer drabbas ekonomiskt. Tekniska förvaltningen är 
positiv till åtgärder som mildrar de negativa effekterna av Covid-19.

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-26 § 51 att debitering gällande 
uteserveringar skulle utgå under tidsperioden 2020-03-01 – 2020-06-30. 
Åtgärden ingick i ett kommunövergripande åtgärdsförslag som initierats av 
kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen.  

Kristianstads kommun kommer nu att vidta en ytterligare åtgärd för att 
underlätta för lokala aktörer genom att föreslå att besluta om en förläng-
ning av avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 juli till och med 31 
december år 2020. Under denna tidsperiod kommer debitering av ansökta 
uteserveringar utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför ytterli-
gare uteblivna intäkter med cirka 0,5 mkr vilket leder till en total utebliven 
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intäkt på 1 mkr gällande debitering av uteserveringar för år 2020. Tekniska 
nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt på 1 mkr 
av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 juli till och med 31 december år 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 154.
Tekniska nämndens beslut 2020-05-28 § 72.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19.
Barnkonsekvensanalys.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-15 § 55.
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KS § 139

Uppdrag om beredskapslager
Änr KS 2020/668 1.2.1

Beslut
 Kommundirektören ges i uppdrag att:

- utreda möjligheten att tillskapa beredskapslager för skydds-materi-
al/skyddsutrustning för en pandemi eller annan kris som va-rar un-
der högst 1 år.

- beskriva hur en normalförbrukning/ett normalbehov beräknas 
samt hur stort behovet kan bli vid en eskalering av krisen/pande-
min.

- beskriva vilket skyddsmaterial som innefattas, hur administration 
och fördelning hanteras samt lämpliga lokaler för förvaring och dis-
tribution inklusive en totalkostnad.

- uppdraget redovisas i Kommunstyrelsen senast 21 oktober 2020.

Sammanfattning
Coronapandemin har inneburit många utmaningar och svårigheter. Inte 
bara omsorgen utan många verksamheter inom kommunen har saknat 
tillräcklig tillgång till skyddsmaterial för att säkerställa möten med med-
borgare, kunder och klienter. 

Inom framför allt omsorgen har avsaknaden av tillräcklig mängd med 
skyddsutrustning varit påtaglig och i vissa stunder medfört risker att inte 
kunna skydda såväl kunder som medarbetare för smitta. Den lagerhållning 
skyddsmaterial/skyddsutrustning som normalt funnits inom verksamhe-
terna och som vanligtvis täckt behovet flera månader framåt, har under 
pandemin tagit slut efter knappt tre veckor. 
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Samtidigt som hela världen jagat leverantörer av kvalitetssäkrat skyddsma-
terial har konkurrensen varit enorm och många gånger på gränsen till 
osund. Beställningar som utlovats har istället skickats direkt till annan part 
som bjudit över det pris som varit avtalat. Leveranser som skett har i vissa 
fall varit helt oanvändbara. Flera leverantörer har inte hållit de kvalitets-
krav som krävs för att säkerställa skyddet vid användning.

Idag har såväl Socialstyrelsen som Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne 
tillgång till förstärkta beredskapslager vilket i nuläget medför att tillgången 
är tillräcklig vid akuta behov, dock måste kommunerna se till att förstärka 
sina beredskapslager långsiktigt.

Då vi just nu inte längre är i en akut fas av pandemin och då det nu finns en 
betryggande tillgång till skyddsmaterial bör vi se över möjligheten att inom 
vår egen kommun, alternativt i samverkan med Skåne Nordost, se över 
möjligheten att tillskapa vårt eget beredskapslager. Målet måste vara att 
bygga upp ett beredskapslager av skyddsmaterial för en längre period än vi 
tidigare sett behov av.

Ordförandens förslag till Kommunstyrelsen
 Kommundirektören ges i uppdrag att:

- utreda möjligheten att tillskapa beredskapslager för skydds-materi-
al/skyddsutrustning för en pandemi eller annan kris som va-rar un-
der högst 1 år.

- beskriva hur en normalförbrukning/ett normalbehov beräknas 
samt hur stort behovet kan bli vid en eskalering av krisen/pande-
min.

- beskriva vilket skyddsmaterial som innefattas, hur administration 
och fördelning hanteras samt lämpliga lokaler för förvaring och dis-
tribution inklusive en totalkostnad.

- uppdraget redovisas i Kommunstyrelsen senast 21 oktober 2020.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 167.
Uppdrag till kommundirektören om att utreda beredskapslager 2020-06-10.
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KS § 140

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen 
(SOL) om ej verkställda beslut
Änr KS 2020/622 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 social-
nämnden före 2019-12-31 och som ej verkställts inom tre månader (3 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.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 157.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-05-28 § 83.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-30.
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-03-31.
Barnkonsekvensanalys.
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KS § 141

Medborgarförslag - Laddstolpar för elbilar vid 
kommunala inrättningar
Änr KS 2017/86 

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att upprätta 

laddstolpar för elbilar vid kommunala inrättningar som skolor, förskolor, 
badhus med mera. 

I yttrande daterat 2020-04-28 skriver C4 Energi följande:

C4 Energi har under många år bevakat utvecklingen inom elbilsområdet, 
inte minst beroende på den affärspotential det har, men också beroende på 
den positiva klimateffekt den kan få. C4 Energi erbjuder, och har genom 
åren erbjudit, lösningar för elbilsladdning inklusive betallösningar för den 
som önskar detta. C4 Energi har etablerat solbilspoolen vid tivoliparken 
2014 och har idag i egen regi satt upp sammantaget drygt 25 tal laddnings-
platser (ca 50 laddningsuttag) i offentlig miljö i Kristianstads kommun, alla 
25 laddningsplatser är idag också kopplade till betallösningar av olika slag.

C4 Energi har levererat nyckelfärdiga laddstationer till Centralsjukhuset 
Kristianstad (CSK), AB Kristianstadsbyggen, förvaltningar inom kommunen 
och privata företag/föreningar. Vi har erbjudit alla kommunala verksamhe-
ter att bistå att sätta upp laddstationer vid kommunens verksamhetsställen 
sedan 2014. C4 Energi erbjuder också hjälp för hur man kan ansöka statliga 
stödpengar för laddstationer.
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Men C4 Energi har dock noterat att de kommunala verksamheterna har 
haft svårt att kunna finansiera såväl laddstationer som att inköpa elbilar.

I och med att kommunen, som äger C4 Energi, har ett avkastningskrav på 
företaget är det inte möjligt att erbjuda laddlösningar kostnadsfritt. Men vi 
bistår givetvis de kommunala verksamheterna och erbjuder skräddarsydda 
nyckelfärdiga lösningar efter behov.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 158.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-29.
C4 Energis yttrande 2020-04-28.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 80.
Medborgarförslag 2017-01-22.
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KS § 142

Medborgarförslag - Virkade lappar ihopsatta till en 
julgran - dekorativt och billigare än hyra gran i 
Rådhuset
Änr KS 2017/1067 

Beslut
 Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag 2017-10-07 att 

man virkar lappar som sätts samman till en julgran. Detta förslag blir billi-
gare och granen kan återanvändas. Förslagsställaren föreslår vidare att 
handarbetsgrupper i kommunen kan tillfrågas om att hjälpa till med att 
skapa granen.

Det är ett positivt att engagerade medborgare vill bidra till utsmyckningen 
av vår offentliga miljö. Även om kommunen i nuläget inte ser något behov 
av just en stickad julgran så kan det tänkas att exempelvis handelsstaden 
gärna ser sådana initiativ i staden och förslagsställaren rekommenderas att 
vända sig dit med sitt initiativ.

Granen i Rådhus Skåne hyrdes tidigare men sedan 2018 äger kommunen 
den och den kommer att kunna användas framöver utan extra kostnad de 
närmaste 5-10 åren. Det finns inte ytterligare behov av granar i Rådhuset.

Medborgarförslaget föreslås avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 159.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-29.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 263.
Medborgarförslag 2017-10-07.
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KS § 143

Medborgarförslag - Erbjud alla (invånare och besö-
kare) ett enkelt och smidigt sätt att använda ladd-
stationerna för elbil/hybrid
Änr KS 2018/273 2.11.3

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
 Åhus, har skickat in ett medborgarförslag gällande att 

medborgare smidigt ska kunna använda sig av laddstationerna för 
laddhybrid/elbil som satts upp i Tivoliparken. 

I yttrande daterat till 2020-04-28 svarar C4 Energi att de har satt upp 
sammantaget drygt 25 tal laddnings platser (ca 50 laddningsuttag) i offent-
lig miljö i egen regi, i Kristianstads kommun, bl.a. vid Tivoliparken. Alla 25 
laddningsplatser är idag kopplade till betallösningar av olika slag, bl.a. 
genom att ladda ned appen ”Virta”, som man kan söka efter i Appsto-
re/Google Play. Mer information hittas på C4 Energis hemsida.

Vid tidpunkten för medborgarförslaget 2018-03-02 utvärderade C4 Energi 
fortfarande ett flertal alternativa betallösningar för att dels skapa kund-
nytta/enkelhet och ge en bra driftsekonomi. Valet blev till slut en lösning i 
samarbete med Eon som bl.a. innehåller en app. lösning ”Virta” och tank-
ning kan göras också utanför Kristianstad och Sverige därmed också i stora 
delar av Europa där Eon är verksam.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 160.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-29.
C4 Energis yttrande 2020-04-28.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 63.
Medborgarförslag 2018-03-02.
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KS § 144

Medborgarförslag - Ta bort årliga abonnemangs-
avgiften för VA som hänförs till kommunalt vatten, 
för de medborgare som valt att inte ansluta sig till 
denna tjänst
Änr KS 2019/449 1.2.2

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Avslå medborgarförslaget och anse att ärendet är besvarat med texten 

ur § 25 Vattentjänstlagen.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, med flera föreslår i ett medborgarförslag att den 

årliga abonnemangsavgiften för vatten och avlopp som hänförs till 
kommunalt vatten tas bort för de medborgare som valt att inte ansluta sig 
till denna tjänst.

Betalningsskyldighet uppstår då beslut om verksamhetsområde för vatten 
och avlopp är taget i Kommunfullmäktige samt att förbindelsepunkter för 
serviser anvisats och information nått fastighetsägaren. Detta har prövats 
ett antal gånger av statens VA-nämnd och det har hittills inte funnits någon 
enskild spillvattenanläggning som har ansetts bättre än den allmänna 
anläggningen. När det gäller dricksvatten ser rättspraxis lite annorlunda ut 
då det kan vara så att fastighetsägare med egna vattenkällor faktiskt har ett 
bättre vatten än vad huvudmannen har. Fastighetsägaren måste då bevisa 
detta genom att visa resultat från vattenprover samt visa att det är god 
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tillgång på vattnet i vattenkällan. Kan fastighetsägaren visa detta kan 
huvudmannen inte kräva några avgifter för den vattentjänsten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget och anse att ärendet är besvarat med texten 
ur § 25 Vattentjänstlagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 161.
Tekniska nämndens beslut 2020-01-30 § 8.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-07.
Yttrande över förslag till beslut 2020-05-17.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2019-06-05.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 146.
Medborgarförslag 2019-03-04.
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KS § 145

Medborgarförslag - Vid anslutning till kommunalt VA 
inom landsbygdsområden ska kostnaden delas lika 
på anslutna verksamhetsområdet och inte baseras 
på tomtstorlek
Änr KS 2019/519 1.2.2

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande VA-taxa.

Kommunstyrelsens behandling
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, med flera föreslår i ett medborgarförslag att vid 

anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom landsbygdsområden ska 
kostnaden delas lika på det anslutna verksamhetsområdet och inte baseras 
på tomtstorlek.

Lagstiftarens intentioner i resonemanget om tomtyteavgiften baseras på 
att den som har en stor tomt ska betala mer än en fastighetsägare med en 
liten tomt, rättviseargumentet kan användas av de båda fastighetsägarna 
med olika slutsats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande VA-taxa.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 162.
Tekniska nämndens beslut 2020-01-30 § 9.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-07.
Yttrande över förslag till beslut 2020-05-20.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2019-06-05.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 152.
Medborgarförslag 2019-04-27.
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KS § 146

Medborgarförslag - Utveckla Finlandshusområdet 
med flera till fina seniorområden
Änr KS 2019/1040 1.2.2

Beslut
 Avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

Finlandshusområdet utvecklas till seniorboende med tillhörande stöd-
resurser som exempelvis läkarmottagning och café. 

I yttrande daterat 2020-03-06 konstaterar AB Kristianstadsbyggen att det i 
dagsläget inte är aktuellt med nybyggnation inom Finlandshusområdet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 163.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-04.
Yttrande över medborgarförslag AB Kristianstadsbyggen 2020-03-06.
Yttrande över förslag till beslut 2020-05-12.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
AB Kristianstadsbyggens yttrande 2020-03-06.
Remiss 2020-01-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 255.
Medborgarförslag 2019-10-21.
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KS § 147

Medborgarförslag - Försköna kommunens elskåp
Änr KS 2019/1061 1.2.2

Beslut
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

kommunens bildklasser ska ges i uppdrag av C4 Energi att försköna 
kommunens elskåp. 

I yttrande daterat 2020-04-28 så instämmer C4 Energi med att detta 
förslag är intressant och att bolaget ska utvärdera vad som skulle kunna 
vara möjligt, praktiskt och realistiskt. 

C4 Energi har sedan tidigare tillstyrkt foliering av ett antal elskåp med 
gamla fotomotiv i centrala Kristianstad. I och med att C4 Energi har ett 
mycket stort antal elskåp, mer än 3500 skåp runt om i det egna elnäts-
området kring Åhus och Kristianstad, torde det inte vara realistiskt att 
måla eller foliera alla elskåp. Ett annat problem är att det klotter som före-
kommer i samhället med stor sannolikhet inte kommer att upphöra.

C4 Energi tittar på möjligheterna för detta förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 164.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-04-29.
C4 Energis yttrande 2020-04-28. 
Barnkonsekvensanalys 2020-05-04.
Yttrande över förslag till beslut 2020-05-12.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2020-01-17.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 258.
Medborgarförslag 2019-10-28.
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KS § 148

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Fjälkinge och 
Vånga i "Cykelvägsplan för Skåne 2018-2029"
Änr KS 2019/1106 1.2.2

Beslut
 Bifalla medborgarförslaget genom att försöka få in cykelväg mellan 

Fjälkinge och Vånga i kommande revidering av den regionala cykel-
vägsplanen.

Sammanfattning
 Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag en cykelväg 

längs sträckan Kiabyvägen-Barumsvägen-Furustadsvägen som är en del av 
Humleslingan en av Sveriges sju vackraste, storslagna och natursköna 
vägar. Området mellan Oppmannasjön och lvösjön är ett unikt landskap 
inom Skåneslätten, inkluderat i Bevarande Plan Natura 2000 enligt EU 
direktiv men bjuder inte till en säker cykling. 

Vid nästa revidering, som brukar ske vart fjärde år, av den regionala cykel-
vägsplanen kommer Kristianstads kommun lämna in önskemål på cykel-
vägar som vi vill ha med i planen. I nuläget har inte arbetet påbörjats med 
revideringen av den regionala cykelvägsplanen, när det gör det så kommer 
kommunen försöka få med hela sträckan mellan Fjälkinge och Vånga. Det 
är sedan upp till Region Skåne att prioritera mellan alla de skånska 
kommunernas önskemål på cykelvägar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bifalla medborgarförslaget genom att försöka få in cykelväg mellan 

Fjälkinge och Vånga i kommande revidering av den regionala cykel-
vägsplanen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 165.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-07.
Barnkonsekvensanalys 2020-05-07.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11.
Remiss 2020-01-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10 § 294.
Medborgarförslag 2019-11-06.
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KS § 149

Motion - Ta bort utmaningsrätten omedelbart
Änr KS 2012/421 1.2.6

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Avslå motionen med hänvisning till gällande konkurrenspolicy.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att revidera konkurrenspolicyn.

Reservationer

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

Protokollsanteckningar

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallits.

Därtill vill vi markera att en handläggningstid på 8 år är fullständigt orim-
ligt även om nuvarande kommunledning inte bär huvudansvaret för detta.”

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen och bifall till att Kommunstyrelsen 
ger kommunledningskontoret i uppdrag att revidera konkurrenspolicyn.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut.

Sammanfattning
Henry Larsson (S) och Marianne Eriksson (S) föreslår i motion att utma-
ningsrätten tas bort omedelbart.

Kristianstads kommuns konkurrenspolicy medger att företag kan utmana 
verksamhetsområden inom kommunen genom att beskriva vad som utma-
nas i syfte att genom ett upphandlingsförfarande ha möjligheten att överta 
verksamhet. Undantagna från utmanarrätten är myndighetsutövning och 
strategiska funktioner, som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige 
ska undantas.

Berörd nämnd/styrelse har en skyldighet att göra en bedömning av utma-
ningen genom en konsekvensanalys innan man fattar beslut om åtgärd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen med hänvisning till gällande konkurrenspolicy.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att revidera konkurrenspoli-
cyn.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 166.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-14.
Kristianstads kommuns konkurrenspolicy 2008-12-09 (reviderad 2010-01-20).
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-11 § 245.
Remiss 2012-05-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-15 § 137.
Motion 2012-05-15.
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