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Kommunstyrelsen 2020-12-08 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne sessionssalen, kl. 12:00-12:20. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Christina Borglund (KD) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Camilla Palm (M) Anders Tell (S) Anders Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S)  

 Pierre Månsson(L) Dan Berger (S), §§ 230-231  

 Karl Gemfeldt (C) Niclas Nilsson (SD)  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

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

Anders Svensson (S) istället 
för Dan Berger (S), § 229 

Mikael Persson (V) istället för 
Agneta Wandefors-Hörström 
(S), § 229 

 
Anders Svensson (S) istället 
för Agneta Wandefors-
Hörström (S), § 230-231 

Dick Nystrand (SD) istället för 
Carl-Henrik Nilsson (SD)  

Ersättare Bo Silverbern (M) Mikael Persson (V), §§ 230-
231 

Fia Rosenstråle (SD) 

 Jan Svensson (KD)   

         
                   

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör Oscar Nilsson, ekonomidirektör 

 Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Sara Cardling, 
förvaltningssekreterare 

                   

    

    

    

    

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Hanna Nicander 

229-231 

 

 
 
Ordförande Peter Johansson 

 
 

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

 

  
Tid och plats Tisdagen den 8 december 2020 kl. 12:00, 

Rådhus Skåne sessionssalen. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Borgenslåneramar för de kommunala bolagen samt 
extern låneram för kommunkoncernen från och med 2021 

2020/1204 

5 Taxa för musikskolan 2020/1289 

4 Avgiftsfria uteserveringar 2021-01-01 - 2021-12-31 2020/379 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KS § 229 

Borgenslåneramar för de kommunala bolagen samt  
extern låneram för kommunkoncernen från och med  
2021 
Änr KS 2020/1204 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2021 

fastställs enligt nedanstående tabell. 

 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 

Borgens-
/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 700,0 
AB Allön 560,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 210,0 
C4 Energi AB 910,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Kristianstads industribyggnads AB 0,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  1,0 
Krinova AB 3,0 

 Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2021 
fastställs till 9 354,0 mkr. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Anders Nilsson (SD) och 
Dick Nystrand (SD) föreslår att borgenslåneramar för AB Kristianstadsbyg-
gen höjs med 100 miljoner, till 3700 miljoner kr i övrigt enligt kommun-
ledningskontorets förslag till beslut. 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Anders Svensson (S) föreslår att 
borgenslåneramar för AB Kristianstadsbyggen höjs med 100 miljoner, till 
3700 miljoner kr i övrigt enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Niclas Nilssons (SD) med fleras förslag med ändring av borgenslåneramen 
för AB Kristianstadsbyggen som höjs med 100 miljoner, till 3700 miljoner 
kr i övrigt enligt kommunledningskontorets förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Niclas Nilssons (SD) med fleras förslag 
till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret 
har sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som 
ska gälla från och med 2021. 

En dialog med de helägda bolagen kring låneskuldens utveckling har in-
letts.  Uppdraget till bolagen är att beskriva påverkan på bolagens verk-
samhet i tre olika scenarier under åren 2021-2025 i förhållande till nuva-
rande nivå. Scenarierna är 1) oförändrad låneskuld, 2) minskad låneskuld 
med 5 % totalt samt 3) minskad låneskuld med 10 % totalt under perioden. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2021 
fastställs enligt nedanstående tabell. 

 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 

Borgens-
/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 600,0 
AB Allön 560,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 210,0 
C4 Energi AB 910,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Kristianstads industribyggnads AB 0,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  1,0 
Krinova AB 3,0 

 Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2021 
fastställs till 9 254,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-26. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-18 § 212. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11 § 241. 
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KS § 230 

Taxa för musikskolan 
Änr KS 2020/1289 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa taxa för musikskolan att gälla från och med 2021-01-01. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson 
(S) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Den kommunala musikskolans betydelse för att intressera unga för musik 
och utbilda I musik kan knappast överskattas. Nu står musikskolan inför 
svåra kvalitativa försämringar och till det en högre terminsavgift. Det är 
inte så vi tar till vara och utvecklar denna viktiga verksamhet. Barn- och 
utbildningsförvaltningen beskriver i sin barnkonsekvensanalys en höjning 
av terminsavgiften så här: ”Höjning av avgiften kan medföra minskad 
efterfrågan från barn/ vårdnadshavare med begränsad ekonomi” 

För oss socialdemokrater är det omöjligt att ställa sig bakom en åtgärd som 
aktivt bidrar till att ojämlikheten ökar så att de med sämre ekonomiska 
förutsättningar tvingas välja bort den kommunala musikskolans musikun-
dervisning för sina barn.” 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson lämnar följande protokollsanteckning: 

”I barnkonsekvensanalysen i ärendet kan vi läsa följande:  

Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 

Höjningen av avgiften kan medföra minskad efterfrågan från barn/vård-
nadshavare med begränsad ekonomi. 

Intentionen har beaktats. 
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Med andra ord är en barnkonsekvensanalys inte gjort och ärendet borde 
återremitteras.  

Vi i Vänsterpartiet funderar på hur intentionen har beaktats. Att man nu, 
tack vare den budget som beslutats om i Kommunfullmäktige, tvingats 
hyvla kostnaderna även för Kulturskolan är väl känt. Men hur man kan nöja 
sig med en så mager barnkonsekvensanalys förvånar oss. Fyller ens en 
sådan kommentar någon funktion, eller är det här med barnkonsekvensa-
nalys bara något som bockas av på en att göra- lista. 

Den svenska kulturskolan har, som de flesta nog redan vet, haft ett gott 
rykte om sig. Man har låtit barn och ungdomar ur alla socioekonomiska 
grupper kommit till. Men nu så nöjer man sig i Kristianstad med: Höjningen 
av avgiften kan medföra minskad efterfrågan från barn/ vårdnadshavare 
med begränsad ekonomi. Likvärdigheter och icke-segregation känns långt 
borta.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Anders Svensson 
(S) yrkar avslag till ärendet. 

Beslutsgång 

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

 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har beslutat att som en del av Internbudget 
för 2021 föreslå höjning av Musikskolans avgift. Förslaget innebär en höj-
ning från 500 kr till 680 kr per termin att gälla från och med 2021-01-01. 
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Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa taxa för musikskolan att gälla från och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-01 § 93. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-19. 
Kommunal författningssamling, taxa för musikskolan, 2020-11-19. 
Barnkonsekvensanalys, 2020-11-19.
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KS § 231 

Avgiftsfria uteserveringar 2021-01-01 - 2021-12-31 
Änr KS 2020/379 

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

utgår under tidsperioden 1 januari till och med 31 december år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Budgetkompensation med anledning av coronaviruset för år 2021 
kommer att behandlas under år 2021. 

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. 
Tidsperioden förlängdes sedan och gällde då resterande del av år 2020 
enligt beslut TN 2020-05-28 § 72. Åtgärden ingick i ett kommunövergri-
pande åtgärdsförslag som initierats av kommunledningskontoret på upp-
drag 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 januari till och med 31 
december år 2021. Under denna tidsperiod kommer debitering av ansökta 
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uteserveringar utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför ute-
blivna intäkter med cirka 1 mkr för år 2021.  

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 januari till och med 31 december år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Budgetkompensation med anledning av coronaviruset för år 2021 
kommer att behandlas under år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-02 § 260. 
Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 119. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-17. 
Barnkonsekvensanalys. 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 109. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-15 § 55.
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