
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 

 
Plats och tid  Rådhus Skåne sessionssalen, kl. 09:00-11:50. 

Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) 

 Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Anders Tell (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Katarina Honoré (S) Anders Nilsson (SD) 

 Kamilla Danielsson (L) Dan Berger (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Dick Nystrand (SD) istället 
för Niclas Nilsson (SD)  

 

         

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

 Jan Svensson (KD)        
              

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör, §§ 183-185 

Johanna Näslund, HR-direktör, § 
183 

 Göran Thessén, VD C4 
Energi AB, § 186 

Charlotte Nygren Bonnier, 
förvaltningschef arbete och 
välfärdsförvaltningen, § 193 

Preben Bruzelius, 
verksamhetschef arbete och 
välfärdsförvaltningen, § 193 

 Magnus Lund, 
planeringsstrateg, § 194   

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

Rådhus Skåne 2020-10-23 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Hanna Nicander 

§§ 181-187, 191, 193-203, 
205-208 

 
 
Ordförande  ...............................................................................................................................   
 Peter Johansson   

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 181-187, 191, 
193-203, 205-208 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2020-10-26 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-11-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2020-10-21 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne sessionssalen, kl. 09:00-11:50. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S) 

 Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Anders Tell (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Katarina Honoré (S) Anders Nilsson (SD) 

 Kamilla Danielsson (L) Dan Berger (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Dick Nystrand (SD) istället 
för Niclas Nilsson (SD)  

 

         

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

 Jan Svensson (KD)        
              

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Jonatan Jeppsson Norberg, 
exploateringsingenjör,  
§§ 189-190 

 

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-10-21 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 188-190, 192, 204 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    
 Peter Johansson   

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 188-190, 192, 
204 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-10-22 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-11-13 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne sessionssalen. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Delgivningar 2020/34 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/156 

5 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2019/1266 

6 Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/284 

7 Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

2020/1040 

8 Bildande av en ekonomisk andelsförening - Solpunkten 
Kristianstad Ekonomisk Förening 

2020/1100 

9 Delegering av försäljning inom exploateringsområde 
Transval etapp 1 

2015/485 

10 Tillägg till köpekontrakt Hammar 9:193 2016/1281 

11 Tillägg till köpekontrakt Näsby 35:66 2017/397 

12 Tillägg till köpekontrakt Näsby 35:65 2017/398 

13 Avtal om anläggningsarrende för mobilmast i Everöd 2019/286 

14 Charlottesborgsområdet 2020/520 

15 Redovisning av kommunövergripande handlingsplan för 
arbetsmarknadsåtgärder 2020 

2020/927 

16 Åtgärdsförslag kusten 2020/1086 
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Ärenden  

17 Uppdrag om beredskapslager 2020/668 

18 Samarbetsavtal mellan Köge kommun och Kristianstads 
kommun 

2020/773 

19 Revidering av föreskrifter om avfallshantering för 
Kristianstads kommun 

2020/1108 

20 Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 2020/1107 

21 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2021 

2020/1074 

22 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster 

2020/1071 

23 Införande av moms på utstakning - tillägg till plan- och 
bygglovstaxan 

2020/334 

24 Uppdragsbeskrivning för kommundirektören 2020/806 

25 Initiativärende - Plattform för digitala möten 2020/1056 

26 Ersättare för ordförande i Kommunstyrelsens 
personalutskott 

2020/1138 

27 Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i styrelsen för 
Greater Copenhagen efter Pierre Månsson (L) 

2018/1329 

28 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

2020/1053 

29 Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut 

2020/1070 

30 Medborgarförslag - Kristianstads kommun ska snarast 
inrätta ett permanent Mirómuseum i Kristianstads 
stadskärna 

2020/253 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 181 

Delgivningar 
Änr KS 2020/34 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/34 Hid 2020.6925 
C4 Energi AB:s tertial 2 rapport AO Elhandel, med riskexponering i  
förhållande till riskmandat efter andra tertialet per 2020-08-30. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 182 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2020/156 

Beslut 
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/156 Hid 2020.6926 
Redovisning av delegeringsbeslut 2020-09-14 — 2020-10-12. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 183 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2019/1266 

Beslut 
 Notera informationen. 

 

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

HR-direktör Johanna Näslund lämnar information om kommunövergripan-
de uppföljning avseende medarbetare för augusti 2020. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning september 2020. 
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport augusti 2020.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 184 

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 
Änr KS 2020/284 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
I fråga om budget 2021 

 Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2021 till 21,46 öre per skattekrona. 

 Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 samt 
driftbudgetramar för 2021 enligt bilagt budgetförslag. 

 I övrigt fastställa budgeten för 2021 enligt bilagt förslag. 

 Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2021. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

 Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

 Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrelsens 
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkyl med mer än 10 % 
eller 10 mkr ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

 Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mkr 
ska delges kommunstyrelsen. 

 Fastställa kommunens låneram för 2021 till totalt 3 750 mkr samt fast-
ställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr för 
löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta 
beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av 
checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. 

 Fastställa ram för fordonsleasing till 60 mkr. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Fastställa internräntan 2021 till 1,25 %, enligt rekommendation ifrån 
Sveriges kommuner och regioner. 

 Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under ”anslag för senare fördel-
ning” på finansen samt att reglera för eventuell förändring av statens 
finansiering av äldreomsorgssatsningen. 

 Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av det sär-
skilda statsbidraget för att minska och motverka segregation år 2021, 
om Kristianstads kommun söker och får sådant bidrag. 

 Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång, men att avvakta med slutliga fastställandet av nämndsstyrkort 
till efter Kommunfullmäktige fattat beslut om Strategisk färdplan 2021-
2024 (dock senast mars 2021). 

 Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2021 göra en 
utdelning om 25 mkr till kommunen. 

I fråga om flerårsplan 2022-2023 

 Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Reservationer 

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

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

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar protokollsanteckning enligt följande: 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (6) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

”Vänsterpartiet menar att kommunstyrelsen borde bifallit vårt förslag till 
budget i sin helhet.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget 2021. 

Carl-Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Anders Nilsson 
(SD) och Dick Nystrand (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag 
till budget 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut, Anders 
Tells (S) med fleras förslag till beslut och Carl-Henrik Nilssons (SD) med 
fleras förslag till beslut mot varandra och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och samver-
kan om budgetförslaget kommer att ske 2020-10-13 

Äldreomsorgssatsningen som finns omnämnd i budget 2021 har ifrån 
statens sida benämnts som ”riktat permanent”. Det är ännu oklart hur detta 
kommer att utbetalas, som generellt till kommunen eller riktat till nämn-
den. Förslaget är därför att ge kommunstyrelsen genom kommunlednings-
kontoret i uppdrag att reglera ramarna om bidraget går direkt till nämn-
den. 

Delegationen mot segregation (DELMOS) har i budget 2021 blivit tilldelade 
medel av staten. Hur fördelningen av detta ser ut för år 2021 är inte klart, 
men precis som år 2020 föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
fatta beslut om fördelning av ett eventuellt sådant bidrag. 
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Kommunstyrelsen 2020-10-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Strategisk färdplan 2021-2024 håller på att tas fram och planeras komma 
för beslut till Kommunfullmäktige i januari 2021. Först därefter kan kon-
cernövergripande styrkort beslutas, vilket sen kan följas av nämndernas 
styrkort. Av denna anledning får nämnderna till och med mars 2021 på sig 
att besluta om sina nämndsstyrkort. 

Till Kommunstyrelsens sammanträde har följande inkommit: 

Socialdemokraternas förslag till budget 2021 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 

Vänsterpartiets förslag till budget 2021 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
I fråga om budget 2021 

 Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2021 till 21,46 öre per skattekrona. 

 Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 samt 
driftbudgetramar för 2021 enligt bilagt budgetförslag. 

 I övrigt fastställa budgeten för 2021 enligt bilagt förslag. 

 Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2021. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

 Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

 Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrelsens 
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkyl med mer än 10 % 
eller 10 mkr ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

 Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mkr 
ska delges kommunstyrelsen. 

 Fastställa kommunens låneram för 2021 till totalt 3 750 mkr samt fast-
ställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr för 
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Kommunstyrelsen 2020-10-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta 
beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av 
checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. 

 Fastställa ram för fordonsleasing till 60 mkr. 

 Fastställa internräntan 2021 till 1,25 %, enligt rekommendation ifrån 
Sveriges kommuner och regioner. 

 Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under ”anslag för senare fördel-
ning” på finansen samt att reglera för eventuell förändring av statens 
finansiering av äldreomsorgssatsningen. 

 Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av det sär-
skilda statsbidraget för att minska och motverka segregation år 2021, 
om Kristianstads kommun söker och får sådant bidrag. 

 Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång, men att avvakta med slutliga fastställandet av nämndsstyrkort 
till efter Kommunfullmäktige fattat beslut om Strategisk färdplan 2021-
2024 (dock senast mars 2021). 

 Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2021 göra en 
utdelning om 25 mkr till kommunen. 

I fråga om flerårsplan 2022-2023 

 Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 215. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-12. 
Alliansens förslag till Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 
Protokoll från kommunövergripande samverkansgrupp 2020-10-13 § 73. 
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Protokoll från kommunövergripande samverkansgrupp 2020-10-06 § 60. 
Protokoll förhandling enligt Brandmännens Riksförbund MBL 11, 2020-10-13.
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Kommunstyrelsen 2020-10-21  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 185 

Angående återbetalning av förlagslån och inbetal-
ning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 
förening 
Änr KS 2020/1040 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning i föreningen till följd av ökade krav på kapi-
talinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare. 

 Kristianstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte, 
innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraft-
bevis finns tillgängligt för föreningen vid förfrågan. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Vid föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening 16 april 
2020 beslutades om förändrade stadgar för föreningen. Förändringarna 
avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests framtida 
kapitalisering under kommande fyraårsperiod 2021-2024. 

För Kristianstads kommun innebär det att förlagslånet 10 600 000 kr jämte 
ränta som återbetalas till kommunen inbetalas direkt till föreningen som 
en kapitalinsats med motsvarande belopp samt tre inbetalningar fram till 
2024 på totalt 22 130 400 kr 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 
som krävs för inbetalning i föreningen till följd av ökade krav på kapi-
talinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare. 

 Kristianstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte, 
innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraft-
bevis finns tillgängligt för föreningen vid förfrågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 216. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-15. 
Brev med information och förutsättningar från Kommuninvest 2020-09-03. 
Inbetalningsprofil insatskapital 2021-2024, 2020-09-11.
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KS § 186 

Bildande av en ekonomisk andelsförening -  
Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening 
Änr KS 2020/1100 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Tillstyrka att C4 Energi AB kan bilda en Ekonomisk andelsförening, 

”Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening” för att möjliggöra för 
olika intressenter att som andelsägare i föreningen bidra till förnyelse-
bar solelproduktion. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja cirka en tredjedel av solparken till 
andelsföreningen. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja upp till cirka en tredjedel av sol-
parken till olika företag, föreningar och organisationer som önskar  
direktinvestera i solparken. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
C4 Energi AB önskar att bilda en ekonomisk förening ”Solpunkten Kristian-
stad Ekonomisk Förening”, med syftet att föreningen ska sälja andelar i 
föreningen till företag, privatpersoner, organisationer och föreningar som 
vill bli delaktiga (ägare) i hållbar elproduktion. C4 Energi AB vill också 
kunna erbjuda företag, organisationer och föreningar att direktinvestera i 
solparken. 

I Kristianstads kommuns företagspolicy anges att ”fullmäktige ska ta ställ-
ning i frågor av principiell beskaffenhet”. C4 Energi AB föreslår att få: 
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- Bilda andelsföreningen Solpunkten Kristianstad Ekonomisk före-
ning. 

- Sälja en tredjedel av solcellsparken till andelsföreningen, cirka 9 
Mkr. 

- Sälja en tredjedel av solcellsparken till olika företag som vill vara 
direktägare, cirka 9 Mkr. 

C4 Energi AB har genom dialog/kontakter med intressenter fått bekräftat 
att det finns ett intresse för att engagera sig i solparken på ett eller annat 
sätt och därmed både kunna minska C4 Energi AB:s riskexponering mot 
marknaden och samtidigt skapa långsiktiga kundrelationer med befintliga 
och nya kunder. 

C4 Energi AB:s förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan bilda en Ekonomisk andelsförening, 
”Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening” för att möjliggöra för 
olika intressenter att som andelsägare i föreningen bidra till förnyelse-
bar solelproduktion. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja cirka en tredjedel av solparken till 
andelsföreningen. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja upp till cirka en tredjedel av sol-
parken till olika företag, föreningar och organisationer som önskar  
direktinvestera i solparken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 227. 
C4 Energi AB – Bildande av en ekonomisk andelsförening - Solpunkten 
Kristianstad Ekonomisk Förening, 2020-10-01.
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KS § 187 

Delegering av försäljning inom exploateringsområde  
Transval etapp 1 
Änr KS 2015/485 

Beslut 
 Ge Mark- och exploateringschefen i uppdrag att teckna köpekontrakt 

inom etapp 1 i enlighet med överenskommelse i tecknat markanvis-
ningsavtal mellan parterna för exploatering av Kristianstad Åhus 
14:108. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun ingick 2015-07-09 markanvisningsavtal med bola-
gen Hallskär AB och Gillöga AB i västra Åhus/Transval. Avtalet ger bygg-
herren ensamrätt att under begränsad tid förhandla med kommunen om 
köp av del av fastigheten Kristianstad Åhus 14:108 för uppförande av tät 
bostadsbebyggelse.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Ge Mark- och exploateringschefen i uppdrag att teckna köpekontrakt 

inom etapp 1 i enlighet med överenskommelse i tecknat markanvis-
ningsavtal mellan parterna för exploatering av Kristianstad Åhus 
14:108. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 217. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-06. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 67.
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KS § 188 

Tillägg till köpekontrakt Hammar 9:193 
Änr KS 2016/1281 

Beslut 
 Godkänna tillägget till köpekontraktet för Hammar 9:193. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har efter godkännande i Kommunstyrelsen sålt 
fastigheten Hammar 9:193 i bostadsområdet vid Hammar köpcentrum. 
Enligt köpekontraktet skulle köparen ha slutför byggnationen i enlighet 
med beviljat bygglov senast 2020-05-31. Köparen har ställt frågan till 
kommunen om en förlängning av avtalstiden pga omständigheterna i sam-
band med Covid-19.  

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen med omedelbar 
justering godkänner bifogat avtalsförslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna tillägget till köpekontraktet för Hammar 9:193. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 218. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-07. 
Tillägg till köpekontrakt. 
Översiktskarta.
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KS § 189 

Tillägg till köpekontrakt Näsby 35:66 
Änr KS 2017/397 

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 Tvedegårds-
vägen. 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. 

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

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 219. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Tillägg till köpekontraktet undertecknat av motparten. 
Översiktskarta.
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KS § 190 

Tillägg till köpekontrakt Näsby 35:65 
Änr KS 2017/398 

Beslut 
 Godkänn tillägget till köpekontraktet för Näsby 35:65. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har efter godkännande i Kommunstyrelsen  
2019-04-24 sålt fastigheten Näsby 35:65 vid norra änden av Tvedegårds-
vägen. 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänn tillägget till köpekontraktet för Näsby 35:65. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 220. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Tillägg till köpekontraktet undertecknat av motparten. 
Översiktskarta.
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KS § 191 

Avtal om anläggningsarrende för mobilmast i Everöd 
Änr KS 2019/286 

Beslut 
 Godkänn avtal om anläggningsarrende för mobilmast inom fastigheten  

Lyngbymölla 1:8. 

 

Sammanfattning 
Telia Towers Sweden AB önskar arrendera mark för placering av basstation  
för mobiltelefoni inom fastigheten Lyngbymölla 1:8. Då anläggningen är en  
stor investering önskar de ha en avtalstid på 10 år med besittningsskydd.  
Anläggningen krävs för att förstärka täckningen i området. Motparten har  
erhållit bygglov för anläggningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänn avtal om anläggningsarrende för mobilmast inom fastigheten  

Lyngbymölla 1:8. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 204. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-22. 
Avtal om anläggningsarrende undertecknat av motparten. 
Översiktskarta.
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KS § 192 

Charlottesborgsområdet 
Änr KS 2020/520 

Beslut 
 Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i detaljplan pröva möjligheten att 

upprätta en ny detaljplan för Charlottesborgsområdet med utökad 
byggrätt för bostadsbebyggelse. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun är lagfaren ägare till fastigheterna Kristianstad 
Fastighetschefen  1 och 2 som är belägna inom bostadsområdet Charlot-
tesborg. Fastigheterna som är upplåtna med tomträtt till HSB Brf Charlot-
tesborg i Kristianstad med organisationsnummer 738200-6323, här bo-
stadsrättsföreningen. 

Fastigheterna omfattas av detaljplan för Charlottesborgsområdet. Gällande 
detaljplan medger byggrätt i enlighet med det som är bebyggt och tillåter 
inga ytterligare byggnationer inom fastigheterna. 

Bostadsrättsföreningen har uttryckt önskemål om att förtäta området samt 
förvärva delar av fastigheterna Kristianstad Fastighetschefen 1 och 2 som 
idag är upplåtna med tomträtt.  Bostadsrättsföreningen ser gärna en fort-
satt utveckling av boendemiljön inom fastigheterna. Kommunen, som 
lagfaren ägare, är intresserad av att medverka till en utveckling av fastighe-
terna. 

Parterna har enats om att arbeta utifrån den avsiktsförklaring som har 
tagits fram mellan parterna och som båda parter kan ställa sig bakom. 
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Avtalet reglerar de stora greppen som kan bli aktuella i samband med ett 
framtida arbete med att ta fram en ny detaljplan för delar av området. 

Inriktning för detaljplanen är pröva möjligheten att upprätta en detaljplan 
för att utöka byggrätten inom fastigheterna Kristianstad Fastighetschefen 1 
och 2. Byggrättens framtida område samt exploateringsgradens lämplighet 
samt dess exakta avgränsning prövas i arbetet med ny detaljplan. 

Plan kostnaden har beräknats till cirka 600.000 kronor, härutöver kan 
tillkomma utredningskostnader till en kostnad om cirka 900.000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Byggnadsnämnden ges i uppdrag att i detaljplan pröva möjligheten att 

upprätta en ny detaljplan för Charlottesborgsområdet med utökad 
byggrätt för bostadsbebyggelse. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 221. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-05. 
Översiktskarta. 
Avsiktsförklaring.
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KS § 193 

Redovisning av kommunövergripande handlingsplan  
för arbetsmarknadsåtgärder 2020 
Änr KS 2020/927 

Beslut 
 Godkänna halvårsrapporten för år 2020. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns arbetsmarknadspolitiska handlingsplan fastslår att 
kommunens förvaltningar och bolag ska eftersträva att ta emot deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är personer i arbetsmarknadsåt-
gärd ska utgöra motsvarande 6,3% av kommunens tillsvidareanställda.  

Under första halvåret 2020 var måluppfyllelsen i förhållande till den ar-
betsmarknadspolitiska handlingsplanen 4,6%. Anledningarna till att målet 
inte uppnåtts trots en ökande arbetslöshet är flera. En anledning är att 
antalet praktikanvisningar från Arbetsförmedlingen har varit fortsatt få, 5 
vid de månadsvisa mätningarna under våren 2020 jämfört med cirka 100 
under de inledande månaderna 2019. 

En annan anledning är att också antalet arbetsmarknadsanställningar ännu 
inte är uppe på lika höga nivåer som under 2018 och tidig vår 2019. I mars 
2019 hade exempelvis 197 personer en extratjänst och i juni är antalet 131. 
Antalet extratjänster har ökat succesivt under våren. Den satsning som 
gjordes i juni där Kommunstyrelsen tilldelade medel till arbetsmarknads-
anställningar har inneburit att ytterligare arbetsmarknadsanställningar 
påbörjades under juni månad. Placeringen har i huvudsak inte varit inom 
kommunens verksamhetsområde varför dessa inte syns i denna redovis-
ning. 
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Parallellt med dessa faktorer har vi även en pågående pandemi i form av 
Covid-19 som påverkar förmågan hos kommunens verksamheter att ta 
emot deltagare. Exempelvis har två enheter inom arbetsmarknadsverk-
samheten (Jobbförberedande gruppen och Sysselsättning och rehabilite-
ring) begränsat sitt deltagarantal vilket dels inneburit att inte alla arbets-
marknadsanställningar som planerats inte kunnat påbörjas men också att 
övriga arbetsmarknadsinsatser fått pausas. 

Sammantaget är det flera faktorer som spelar in, men verksamheten analy-
serar läget kontinuerligt och arbetar strategiskt att nå mot målnivån på 
6,3%. En djupare analys lämnas i samband med årsredovisningen den 
arbetsmarknadspolitiska handlingsplanen i februari månad. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då ärendet gäller 
uppföljning av beslutad arbetsmarknadspolitisk handlingsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna halvårsrapporten för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 206. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-08-27 § 115. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-03. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplansplan – halvårsrapport 2020-08-05. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen 2020-03-18. 
Bilaga Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020.
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KS § 194 

Åtgärdsförslag kusten 
Änr KS 2020/1086 

Beslut 
 Meddela projektledningen för EU-projektet LIFE Coast Adapt Kristian-

stads kommuns intresse av att gå vidare i förarbetet inför anläggning 
av naturbaserat stenrev vid Norra Äspet. 

 3,1 miljoner kronor ska inarbetas i budget för perioden 2021-2022, till 
att utreda strandfodring vid södra Täppet och södra Äspet och påbörja 
processen med tillståndsansökan, att etablera strandstaket och stabili-
sera dyner vid Täppet, samt att starta upp ett sjömätningsprogram. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar alltjämt att det finns så pass stora frågetecken kring 
strandfordring att de delar av ärendet som gäller sandutvinning och 
strandfordring inte borde ha bifallits. Därtill kommer en kostnad på minst 
20 miljoner över en tioårsperiod. 

Vänsterpartiet anser att kommunen istället borde inleda en utredning om 
förutsättningarna för en ordnad reträtt för att bevara den naturliga sand-
stranden.” 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns kustgrupp har identifierat tre delområden som 
extra erosionskänsliga – Täppet, Norra Äspet och Södra Äspet – för vilka 
åtgärdsförslag för skydd och förvaltning av kuststräckorna tagits fram. Det 
föreslås att strandfodring utreds vid södra delen av Täppet samt norra 
delen av Södra Äspet, inklusive konsultstöd, undersökningar, juriststöd och 
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tillståndsprocess. Parallellt föreslås processen med marin sandutvinning 
startas, och samarbete med andra kommuner eftersträvas. Dessutom fö-
reslås att ett årligt sjömätningsprogram sätts igång, samt att ett arbete med 
strandstaket och vegetationsplantering inleds på Täppet, i syfte att bygga 
upp dyner och binda sand. Kommunledningskontoret föreslår kommunsty-
relsen att stödja processen inom EU-projektet LIFE Coast Adapt för att gå 
vidare i förarbetet inför anläggning av naturbaserat stenrev vid Norra 
Äspet. Sammanfattningsvis föreslår kommunledningskontoret att kom-
munstyrelsen anslår 3,1 miljoner kronor för perioden 2021-2022 som 
inarbetas i budget, varav 1,8 miljoner kronor år 2021 och 1,3 miljoner 
kronor år 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Meddela projektledningen för EU-projektet LIFE Coast Adapt Kristian-

stads kommuns intresse av att gå vidare i förarbetet inför anläggning 
av naturbaserat stenrev vid Norra Äspet. 

 3,1 miljoner kronor ska inarbetas i budget för perioden 2021-2022, till 
att utreda strandfodring vid södra Täppet och södra Äspet och påbörja 
processen med tillståndsansökan, att etablera strandstaket och stabili-
sera dyner vid Täppet, samt att starta upp ett sjömätningsprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 225. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-02. 
Kartor Åtgärdsförslag kusten. 
Barnkonsekvensanalys Åtgärdsförslag kusten. 
SWECO Rapport Designförslag naturbaserade vågbrytare/rev, 2020-10-01.
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KS § 195 

Uppdrag om beredskapslager 
Änr KS 2020/668 

Beslut 
 Delta i arbetet med ett regionalt lager, men tillse att Kristianstads 

kommun har tillgång till ett eget lager om tre månaders normalför-
brukning inklusive tre månaders pandemilager utifrån antagandet att 
vi har 1 procent smittade brukare. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidare utreda logistik och 
administration för lagerhållning av medicinsk skyddsutrustning i 
Kristianstads kommun. 

 Kostnaden för beredskapslager enligt alternativ 1 arbetas in i budgeten 
för år 2021. 

 

Sammanfattning 
Utredningen har tagit fram två alternativ till förslag avseende införskaffan-
det av beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning i Kristianstads 
kommun: 

Alternativ 1:  

Delta i arbetet med ett regionalt lager, men tillse att Kristianstads kommun 
har tillgång till ett eget lager om tre månaders normalförbrukning inklusive 
tre månaders pandemilager utifrån antagandet att vi har 1 % smittade 
brukare. Kostnad 2 717 tkr + 3 981 tkr = 6 698 tkr (2020 priser). 

Detta alternativ medför ingen extra kostnad för lageryta och kräver inte 
heller en utökad organisation för lagerhållningen. Alternativet innebär att 
Kristianstads kommun deltar i arbetet med ett regionalt lager. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-10-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Alternativ 2: 

Skapa ett eget lager om tolv månaders normalförbrukning inklusive tre 
månaders pandemilager utifrån antagandet att vi har 1 % smittade bruka-
re. Kostnad 10 867 tkr + 3 981 tkr = 14 848 tkr (2020 priser). 

Detta alternativ medför ingen extra kostnad för lageryta och kräver inte 
heller en utökad organisation för lagerhållningen. Alternativet innebär att 
Kristianstads kommun inte deltar i arbetet med ett regionalt lager. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Delta i arbetet med ett regionalt lager, men tillse att Kristianstads 

kommun har tillgång till ett eget lager om tre månaders normalför-
brukning inklusive tre månaders pandemilager utifrån antagandet att 
vi har 1 procent smittade brukare. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidare utreda logistik och 
administration för lagerhållning av medicinsk skyddsutrustning i 
Kristianstads kommun. 

 Kostnaden för beredskapslager enligt alternativ 1 arbetas in i budgeten 
för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 231. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 205. 
Bilaga 1 – Beredskapslager. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 139.
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KS § 196 

Samarbetsavtal mellan Köge kommun och  
Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/773 

Beslut 
 Godkänna samarbetsavtal mellan Køge och Kristianstad.  

 

Sammanfattning 
Køge och Kristianstad har fört samtal om att sluta ett bilateralt samarbets-
avtal och ett förslag till samarbetsavtal har tagits fram. De två kommunerna 
åtar sig att samarbeta kring gemensamt identifierade utmaningar. Køge 
kommun och Kristianstads kommun avtalar att följande samarbetsområ-
den ska vara prioriterade i det kommande samarbetet: 

- Klimatanpassning och kustskydd 

- Stadsutveckling och näringslivsfrågor 

- Sociala insatser i utanförskapsområden/boligområden 

Avtalsparterna åtar sig att mötas årligen för att följa upp och styra samar-
betet. Efter godkännande i kommunstyrelsen ska avtalet undertecknas i 
samband med ett möte i Kristianstad den 9 november 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna samarbetsavtal mellan Køge och Kristianstad.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 226. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-30. 
Förslag till samarbetsavtal mellan Køge kommun och Kristianstads kommun.
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KS § 197 

Revidering av föreskrifter om avfallshantering för  
Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/1108 

Beslut 
 Ärendet återremitteras till Kristianstads renhållnings AB i avvaktan på 

regeringens utredning om alternativa lösningar för ökade möjligheter 
för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i 
dag s.k. hushållsavfall) (Dir. 2020:78). 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till Kristianstads renhåll-
nings AB i avvaktan på regeringens utredning om alternativa lösningar för 
ökade möjligheter för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt 
kommunala avfall (i dag s.k. hushållsavfall) (Dir. 2020:78). 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kom-
mun har tagits fram för att ersätta nuvarande föreskrifter som gäller sedan 
1 april 2017. 

Förändringarna som föreslås i föreskrifterna för avfallshantering är änd-
ring av hänvisningar på grund av att miljöbalken och avfallsförordningen 
ändrats, ändring av definitionen av hushållsavfall, då denna ändrats i na-
tionell lagstiftning samt att text gällande "område där fyrfackskärl ännu ej 
erbjuds" har plockats bort då fyrfack nu införts i hela kommunen. 
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Kristianstads renhållnings AB:s förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta reviderade föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads 
kommun att gälla från och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 229. 
Kristianstads renhållnings AB styrelse protokoll 2020-09-21. 
Kristianstads renhållnings AB styrelse protokoll 2020-10-19 
Kristianstads renhållnings AB:s tjänsteskrivelse 2020-09-14. 
Förslag Föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun  
2020-10-16 synliga ändringar. 
Förslag Föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun  
2020-10-16. 
Kristianstads renhållnings AB:s bemötande av Miljö- och hälsoskydds-
nämndens remissvar, 2020-10-13. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-10-08 § 78. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-25.
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KS § 198 

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/1107 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa förslaget till ny avfallstaxa för Kristianstads kommun enligt  

bilaga att gälla från och med 2021-01-01. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny avfallstaxa för hushållsavfall och annat avfall som omfat-
tas av kommunalt ansvar i Kristianstads kommun har tagits fram för att 
ersätta nuvarande avfallstaxa som gäller sedan 1 april 2017. En översyn av 
samtliga avgifter i avfallstaxan är gjord för att täcka generella kostnadsök-
ningar. Regeringen har också infört en förbränningsskatt på allt avfall som 
förbränns. Denna skatt gäller från och med 2020 med höjning varje år fram 
till 2022 vilken också måste kostnadstäckas. 

För en- och tvåbostadshus samt fritidshus höjs grundavgiften med 70 
respektive 40 kr per år och bostad for att bland annat bidra till ökade 
behandlingskostnader, utbyggnad av återvinningscentraler och återbruk 
samt utökade informationsinsatser kring avfall och återvinning. Den rörliga 
avgiften för dessa kundgrupper lämnas oförändrad. 

För lägenheter höjs grundavgiften med 70 kr per år och lägenhet och för 
verksamheter med 30 kr per år och verksamhet av samma anledning som 
för en- och tvåbostadshus och fritidshus. Även den rörliga avgiften höjs på 
grund av ökade insamlingskostnader och förbränningsskatt som infördes 
den 1 april 2020. 
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l förslaget till ny avfallstaxa införs begränsningar i antalet fria besök på 
återvinningscentralerna. Anledningen till begränsningen är att företag och 
verksamheter inte kostnadsfritt ska kunna lämna verksamhetsavfall med 
sitt privata körkort, vilket annars sker på övriga kommuninvånares be-
kostnad. Renhållningens ansvar är hushållsavfall och annat avfall som 
omfattas av kommunalt ansvar och inte verksamhetsavfall. Renhållningen 
får enligt lag inte finansiera verksamhetsavfall med avgifter från hushållen. 
Därför införs 2021 -01 -01 en begränsning av antalet fria besök till återvin-
ningscentralerna. Antalet fria besök är baserat på vilken grundavgift man 
betalar. 

l avfallstaxan införs möjlighet till indexreglering. Ändring av avfallstaxan 
får ske högst en gång per år baserat på förändring i KPI. Styrelsen för 
Kristianstads Renhållnings AB fattar beslut om de nya avgifterna enligt 
indexhöjning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa förslaget till ny avfallstaxa för Kristianstads kommun enligt 
bilaga att gälla från och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 230. 
Kristianstads renhållnings AB styrelse protokoll 2020-09-21. 
Kristianstads renhållnings AB:s tjänsteskrivelse 2020-09-14. 
Avfallstaxa 2020 förslag 2020-09-09 synliga förändringar. 
Avfallstaxa 2020 förslag 2020-09-09 synliga förändringar.
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KS § 199 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2021 
Änr KS 2020/1074 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2021 enligt bilaga, 

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Den rapport som presenterats i beslutsunderlaget skiljer sig helt mot den 
rapport som föranledde beslut om taxa för 2020 och planen för 2020-2025 
som en enig nämnd ställde sig bakom.  

Det är rimligt att Tekniska nämnden krävs på en analys kring anledningar-
na till att nämnden inte kan hålla sig i de kostnadsramar Kommunfullmäk-
tige fastställt och de distansmål som fastslagits i styrkort från nämnden. 
Tekniska nämnden bör återgå till det styrdokument som rapporten för 
2020-2025 föreslog och utöva ekonomistyrning på förvaltningen utifrån 
denna tills en aktuell VA-plan är på plats. För att inte ytterligare fördröja 
ledningsförnyelse föreslog den socialdemokratiska gruppen att den höjning 
som förvaltningen presenterat stramas åt och framåt, när en aktuell VA-
plan kan presenteras, bromsas ytterligare gällande anslutningskostnader i 
enlighet med rapporten som en enig nämn ställt sig bakom för taxa 2020.” 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att det socialdemokratiska yrkandet om en lägre 
höjning borde bifallits.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att Tekniska nämndens förslag gällande anläggnings-
avgiften sänks med 4 procentenheter, till 7 procent, från ursprungsförsla-
get 11 procents höjning. I övrigt ställer sig Socialdemokraterna bakom 
Tekniska nämndens förslag till VA taxa. 

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 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 12 % 
från 2021-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2021 enligt bilaga, 
VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 208. 
Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 93. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-03. 
Rapport – Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 
Analys av för låg kostnadstäckning vid anslutning av kommunalt VA. 
VA-utbyggnad sammanfattning 2020-07-07 inför TN september 2020. 
Bilaga - VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggningar 2021. 
Barnkonsekvensanalys.
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KS § 200 

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna  
vattentjänster 
Änr KS 2020/1071 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-

vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvattenfastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska 
område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-an-
läggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i 
verksamhetsområdet. Tekniska förvaltningen bedömer att de allmänna 
vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp, dagvatten-gata 
och dagvatten-fastighet behöver ordnas enligt bifogade förteckningar och 
kartor med grund i de behovsbedömningar som presenteras för respektive. 

Föreslagna områden är: 

Hammar 9:168 – 182 
Härlövs handelsområde, del av 
Norra Åsum, i området, Navvägen och Ekervägen 
Näsby, fastigheterna Näsby 35:70-72, Infanteristen 5 och 8 
Öllsjö 67:139 
Horna - Koriandern 1 – 8 
Balsby 12:56 - 57 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-
vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvattenfastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 209. 
Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 92. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-25. 
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1, 2, 3, 4, 
5,6,7). 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år.
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KS § 201 

Införande av moms på utstakning - tillägg till plan- 
och bygglovstaxan 
Änr KS 2020/334 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna revidering av plan- och bygglovstaxan med innebörden att 

belägga utstakning med mervärdesskatt om 25 procent att gälla från 
och med 2021-01-01. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I plan- och bygglovstaxan som byggnadsnämnden använder har utstakning 
hittills betraktats som myndighetsutövning och har därför inte belastats 
med mervärdesskatt (moms). Skatteverket har efter dialog med Sveriges 
kommuner och regioner kommit fram till att detta numer inte är att betrak-
ta som myndighetsutövning och att utstakning därmed ska beläggas med 
moms omfattande 25 procent. Förvaltningen föreslår därför byggnads-
nämnden att ändra nuvarande taxa så att moms läggs på avgiften för ut-
stakning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Godkänna revidering av plan- och bygglovstaxan med innebörden att 
belägga utstakning med mervärdesskatt om 25 procent att gälla från 
och med 2021-01-01. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 228. 
Byggnadsnämndens beslut 2020-09-29 § 186. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-07.
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KS § 202 

Uppdragsbeskrivning för kommundirektören 
Änr KS 2020/806 

Beslut 
 Anta uppdragsbeskrivning för kommundirektör. 

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 
Sammanträdet ajourneras under 10 minuter. 

Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår att rubriken ändra till ”Kommunens ledande tjänste-
person” och att följande läggs till i uppdragsbeskrivningen: 

”Över tid kan innehållet i befattningen förändras avseende organisation 
och verksamhet grundade på politiska beslut eller på grund av nationella 
beslut om ett förändrat kommunalt ansvar.” 

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. 
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Sammanfattning 
Inför rekrytering av ny kommundirektör finns behov av att uppdatera 
uppdragsbeskrivning för kommundirektör.  

I uppdragsbeskrivningen förtydligas kommundirektörens dammsäkerhets-
ansvar samt krisledningsansvar. Sedan juni 2019 finns befattningen biträ-
dande kommundirektör underställd kommundirektör.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta uppdragsbeskrivning för kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 232. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-01. 
Uppdragsbeskrivning kommundirektör 2020-09-24.
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KS § 203 

Initiativärende - Plattform för digitala möten 
Änr KS 2020/1056 

Beslut 
 Besvara Socialdemokraternas initiativärende med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-14. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att initiativärendet borde bifallits istället för att 
enbart besvarats. 

Frågan är så pass komplex att det är tveksamt att redan nu fastslå Netpub-
licator som den lösning som uppfyller behovet gällande parlamentariska 
möten.” 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har i initiativärende från kommunstyrelsens samman-
träde i september önskat att kommunstyrelsen ger kommunledningskon-
toret i uppdrag att titta närmare på vilken digital plattform som kan vara 
lämplig för kommunen att använda sig av långsiktigt, med beaktande av 
säkerhet, användarvänlighet.  

Kristianstad kommun använder sig av Skype som verktyg vid digitala 
möten. Plattformen är under utfasning från leverantören Microsoft och det 
strategiska IT-rådet har i uppdrag att titta på ersättning som fyller de 
behov som finns i kommunen med stort fokus på brukarna- säkert, enkelt 
och driftsäkert. En förstudie pågår sedan början av oktober för att tillsam-
mans med förvaltningar och bolag analysera behov, beskriva kostnader, 
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funktioner och användbarhet. Förstudien beräknas vara klar i slutet av 
året.  

För politiska möten finns idag möjlighet till digitala möten i Netpublicator 
Video Meet. Tjänsten stödjer de krav som finns i kommunallagen. Det 
driftas likt Netpublicators övriga tjänster av Netpublicator på egna servrar 
i Sverige med starka krypteringslösningar. Det krävs samma behörighet för 
att få delta i ett videomöte som för att få ta del av mötets handlingar. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Besvara Socialdemokraternas initiativärende med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-14. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-23 § 180. 
Initiativärende - Plattform för digitala möten, 2020-09-23.
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KS § 204 

Ersättare för ordförande i Kommunstyrelsens  
personalutskott 
Änr KS 2020/1138 

Beslut 
 Utse Ludvig Ceimertz (M) till ersättare för ordförande Camilla Palm (M) 

i Kommunstyrelsens personalutskott från och med 2020-10-22 under 
perioden som Camilla Palm (M) är ersättare för Omsorgsnämndens 
ordförande. 

 Under perioden som Ludvig Ceimertz (M) är ersättare för Kommunsty-
relsens personalutskotts ordförande får han arvode motsvarande det 
som Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande har enligt arvo-
desbestämmelserna för förtroendevalda. 

 Camilla Palm (M) får under perioden som hon är ersättare för Om-
sorgsnämndens ordförande inget arvode för uppdrag som ordförande i 
Kommunstyrelsens personalutskott och som ledamot i Kommunstyrel-
sen. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har 2020-10-14 § 125 valt Camilla Palm (M) som ersät-
tare för ordföranden. Camilla Palm (M) har sökt ledigt och att avstå arvode 
för sitt uppdrag som ordförande i Kommunstyrelsens personalutskott från 
och med den 15 oktober 2020. 
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Förslag till Kommunstyrelsen 
 Utse Ludvig Ceimertz (M) till ersättare för ordförande Camilla Palm (M) 

i Kommunstyrelsens personalutskott från och med 2020-10-22 under 
perioden som Camilla Palm (M) är ersättare för Omsorgsnämndens 
ordförande. 

 Under perioden som Ludvig Ceimertz (M) är ersättare för Kommunsty-
relsens personalutskotts ordförande får han arvode motsvarande det 
som Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande har enligt arvo-
desbestämmelserna för förtroendevalda. 

 Camilla Palm (M) får under perioden som hon är ersättare för Om-
sorgsnämndens ordförande inget arvode för uppdrag som ordförande i 
Kommunstyrelsens personalutskott och som ledamot i Kommunstyrel-
sen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-14. 
Ansökan ledighet och att avstå arvode som ordförande i Kommunstyrel-
sens personalutskott, 2020-10-13.
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KS § 205 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i styrelsen  
för Greater Copenhagen efter Pierre Månsson (L) 
Änr KS 2018/1329 

Beslut 
 Välja Peter Johansson (M) till ledamot i styrelsen för Greater Copenha-

gen till och med 31 december 2022. 

 

Sammanfattning 
Pierre Månsson (L) har avsagt sig uppdraget i styrelsen för Greater Copen-
hagen och nominerar Peter Johansson (M) till ny ledamot i styrelsen för 
Greater Copenhagen. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse av ledamot i styrelsen för Greater Copenhagen - Pierre Månsson (L),  
2020-10-12.
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KS § 206 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §  
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2020/1053 

Beslut 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas 
rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till 
kommunens revisorer och IVO Individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2020, 28 st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader.  

Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 24 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Ett beslut med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 210. 
Omsorgsnämndens beslut 2020-09-09 § 103. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-30. 
Rapport över ej verkställda beslut.
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KS § 207 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2020/1070 

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 verk-ställts 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 2020-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (2 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 2020-10-07 § 211. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-09-24 § 126. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-02. 
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Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-06-30. 
Barnkonsekvensanalys.
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KS § 208 

Medborgarförslag - Kristianstads kommun ska  
snarast inrätta ett permanent Mirómuseum i  
Kristianstads stadskärna 
Änr KS 2020/253 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

Kristianstads kommun ska inrätta ett permanent Mirómuseum i Kristian-
stads stadskärna. Förslagsställaren anser att inrättande av ett permanent 
Miromuseum skulle öka Kristianstads attraktionskraft och locka köpstarka 
besökare från såväl Sverige som andra länder. På så vis skulle ett museum 
också bidra till arbetet med en levande stadskärna. 

Kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristian-
stads konsthall ser ett stort värde i den unika konstsamling som Nils Try-
dings omfattande och unika donation är. 

Samlingen förvaras och förvaltas av Kristianstads Konsthall, vilket följer 
donationsbrevet. Ett urval ur samlingen presenteras under delar av året i 
Mirorummet, konsthallens mindre utställningsrum, där verken löpande 
byts ut och på så vis görs tillgängliga över tid. 

Samlingen kommer åter att visas i sin helhet 2022 på Kristianstads konst-
hall, vilket följer donatorns önskemål om att göra detta minst var tionde år. 
Samlingen hyrs regelbundet ut till olika offentliga utställningsrum, konst-
hallar och bibliotek för att fler ska kunna ta del att denna konstskatt. Även 
detta följer donatorns önskemål. I donationsbrevet framgår också att in-
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riktningen på barn och ungdomar är mycket angelägen, samt att samlingen, 
där så är möjligt visas utan avgift för åskådaren. 

Produktion av en bok kring Nils Trydings donation med katalogdel över 
samlingen pågår. Konsthallschefen Marika Reuterswärd, förre konsthalls-
chefen Thomas Kjellgren, Joan Mirós barnbarn Joan Punyet Miró och dona-
torn Nils Tryding har bidragit med texter. För formgivningen står Sune 
Nordgren. 

Kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristian-
stads konsthall anser, liksom donatorn, att det vore mycket positivt att 
kunna visa hela samlingen i en permanent utställning. Att inrätta ett muse-
um för detta ändamål är dock en satsning som kräver ett professionellt 
förhållningssätt och ekonomiska förutsättningar för ändamålsenliga loka-
ler, personal och drift. I nuläget finns inte möjlighet för Kristianstads kom-
mun att prioritera en sådan satsning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 212. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-01. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-09-21. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-09-07. 
Remiss 2020-03-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 46. 
Medborgarförslag 2020-02-17.
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