
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2021-01-27 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-12:25. 

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

 Camilla Palm (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Kamilla Danielsson (L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD) 

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

 Henny Tillberg (L) Anders Svensson (S), §§ 1-6, 
8, 11, 13 

Fia Rosenstråle (SD) 

 Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V), §§ 1-6, 8, 
11, 13-21, 23, 27       

                   

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Sara Cardling, 
förvaltningssekreterare 

Daniél Tejera (L), ordförande 
Barn- och utbildningsnämnden, 
§ 1 

 

Kenth Olsson, 
förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen,  
§ 1 

Kristina Lindbåge, vice 
ordförande 
Omsorgsnämnden, § 1 

Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef 
omsorgsförvaltningen, § 1 

 
Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, § 12 

Carina Wettemark, 
enhetschef, § 16 

Ulrika Cedell, förvaltningschef 
kultur- och fritidsförvaltningen, 
§ 21 

 
Lars Jennfors, fritidsstrateg 
kultur- och 
fritidsförvaltningen, § 21 

  

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 1-6, 8, 11, 13-21, 23-27 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 

Ordförande Pierre Månsson 

 
 

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 Onsdagen den 27 januari 2021 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

09:00-09:10 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet 

09:10-09:20 Barn- och utbildningsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i verksamheten 

09:20-09:30 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef om 
 arbetet i verksamheten 

2021/4 

 09:45-10:15 Gemensam serviceorganisation  

4 Delgivningar 2021/12 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/9 

6 Rapport intern kontroll 2020 för kommunkoncernen 2020/1242 

7 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll - 
attester 

2020/1151 

8 Försäljning av AB Kristianstadsbyggens Kv. Kärnmakaren 

Handlingar kommer senare. 

2021/62 

9 Försäljning av del av Nocken 1 2020/943 

10 Försäljning av fastigheten Tegelpannan 2 2019/839 
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Ärenden  

11 Försäljning av fastigheten Vindskivan 1 2017/527 

12 Försäljning av Infanteristen 3 2020/478 

13 Nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp 2020/1122 

14 Ändring av detaljplan för del av Östra Vram 16:3 m fl 2020/1349 

15 Exploateringsavtal för del av Kristianstad 4:47 m.fl. 2018/735 

16 Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. 
Bangårdsområdet i Kristianstad 

Byggnadsnämnden behandlar ärendet 2021-01-26. 

2018/735 

17 Plan för utbyggnad av skyddsvallar 2020/1188 

18 Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike 2021-2025 

2020/1317 

19 Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 2020/1307 

20 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 
paragraf 2 

2020/1215 

21 Arkivmyndighetens tillsyn och uppföljning av kommunala 
bolag 2020 

2020/54 

22 Begäran om överlåtelse av tillsyn 2020/1430 

23 Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

2020/1416 

24 Ersättare för vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 2020/1189 

25 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för 
kommunledningskontoret 2020 

2020/1475 

26 Medborgarförslag - Sänk åldern för gratis busskort till 70 
år 

2020/972 

27 Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 2016/452 
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28 Skjuta på budgetprocessen till hösten 2021/102 

29 Diplomering som Fairtrade City 2021/103 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 1 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om det övergripande 
arbetet med coronaviruset, covid-19. 

 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) och barn- 
och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Kenth Olsson informe-
rar om verksamhetens arbete med coronaviruset, covid-19. 

 Ersättare för Omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M), Om-
sorgsnämndens vice ordförande Kristina Lindbåge (S) och omsorgsför-
valtningens förvaltningschef Camilla Gärdebring informerar om verk-
samhetens arbete med coronaviruset, covid-19. 

 Information om kommunledningskontorets nya avdelning för gemen-
sam service utgår. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 2 

Delgivningar 
Änr KS 2021/12 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2019/1072 Hid2020.8408-8410 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 94 – Översyn av taxorna 
med syfte att stödja aktiviteter riktade till barn och unga. 

Änr 2021/12 Hid 2021.162 
Protokoll styrelsen Skåne Nordost 2020-12-10.
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Kommunstyrelsen 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 3 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2021/9 

Beslut 
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/9 Hid 2021.627 
Redovisning av delegeringsbeslut 2020-12-07 — 2021-01-18.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 4 

Rapport intern kontroll 2020 för kommunkoncernen 
Änr KS 2020/1242 

Beslut 
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2020. 

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2020 varit standardiserad. 

 Fastställa gemensamt kontrollområde inom processen attester mot 
bakgrund av revisionsrapport daterad 2020-10-07. 

 Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för 
2021 senast den 30 april och vad gäller nämnderna i kontrollplanen ta 
hänsyn till det gemensamma kontrollområde som fastställs i detta be-
slut. 

 Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kom-
munledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast 
den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruk-
tioner. 

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

 Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att im-
plementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från 
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Standardiserad intern kontroll” till 
nivån ”Övervakad intern kontroll”. 
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Kommunstyrelsen 2021-01-27  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i regle-
mentet för intern kontroll (KF 2019-12-10 § 280) samt i företagspolicyn. 

Samtliga nämnder och bolag har tagit beslut om intern kontrollarbetet 
under slutet av år 2020 och lämnat in uppföljningsrapporter för arbetet 
med intern kontroll enligt en standardiserad mall.  

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

Nämnd/Bolag Otillförlitlig Informell 
Standardi-

serad Övervakad 
Optimerad 

Kommunstyrelsen 
  

X 
 

 

Barn- och utbildnings-
nämnden 

  
X 

 

 

Omsorgsnämnden 
 

X 
  

 

Arbete- och välfärds-
nämnden 

  
X 

 

 

Tekniska nämnden 
  

X 
 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
  

X 
 

 

Byggnadsnämnden  
X 

   

Räddningsnämnden  
X 

   

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden 

 X   

 

Överförmyndarnämnden  
 

X   
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Nämnd/Bolag Otillförlitlig Informell 
Standardi-

serad Övervakad 
Optimerad 

Östra Skånes Hjälpmedels-
nämnd 

 X   

 

Gemensam nämnd   X   

AB Kristianstadsbyggen 
  

X 
 

 

C4 Energi AB 
  

X 
 

 

Kristianstads Renhållnings 
AB 

  X  

 

Kristianstad Airport AB 
  

X 
 

 

Åhus Hamn & Stuveri AB 
   

X  

Krinova AB 
  

X 
 

 

 

Med den information som finns att tillgå och nämndernas och bolagens 
självskattning ovan är intrycket att den interna kontrollen på det hela taget 
har bedrivits på ett bra sätt och att utvecklingsarbete pågår. Självskatt-
ningen för 2020 är ungefär likvärdig med föregående år.  

Kommunledningskontoret överlämnar nämndernas och bolagens samman-
fattningar av arbetet och resultatet med intern kontrollarbetet för 2020. 
Nämnderna kommer också att muntligt rapportera arbetet med intern 
kontroll i samband med bokslutsberedningen under februari månad 2021.  

Kontrollområde 2021 

- Attester 

Området har valts ut mot bakgrund av revisionsrapport utförd 2020.  
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Kommunstyrelsen 2021-01-27  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kontrollaktivitet 2021 

- Nämnder och bolag ska i sina interna kontrollplaner genomföra 
kontroll av att upplagda attestbehörigheter i redovisningssystemet 
är aktuella dvs stämmer överens med beslutad attestförteckning 

  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2020. 

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2020 varit standardiserad. 

 Fastställa gemensamt kontrollområde inom processen attester mot 
bakgrund av revisionsrapport daterad 2020-10-07. 

 Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för 
2021 senast den 30 april och vad gäller nämnderna i kontrollplanen ta 
hänsyn till det gemensamma kontrollområde som fastställs i detta be-
slut. 

 Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kom-
munledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast 
den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruk-
tioner. 

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

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

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      5 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 14. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-07. 
Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 
2020 för: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Arbete och välfärdsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Räddningsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 
AB Kristianstadsbyggen 
C4 Energi AB 
Kristianstads Renhållnings AB 
Kristianstad Airport AB 
Åhus Hamn & Stuveri AB  
Krinova AB 

Definition av mognadsmodellen. 
Rapport  gemensamma kontrollområden 2020 med sammanfattning – 
slutsatser. 
Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommunkon-
cern 2021.
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KS § 5 

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll - 
attester 
Änr KS 2020/1151 

Beslut 
 Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen. 

 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har gett PwC i 
uppdrag att genomföra en granskning av intern kontroll kring attester. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Kommunstyrelsens 
och nämndernas interna kontroll avseende attester är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning är deras sammanfattande bedömning att 
Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden och Byggnadsnämndens 
interna kontroller avseende attester delvis är tillräcklig. Tekniska nämn-
dens interna kontroll bedöms som tillräcklig, där skillnaden med de övriga 
är att Tekniska nämnden har haft attester som ett kontrollmoment år 2018 
såväl som år 2020 i den interna kontrollplanen. 

I granskningen lämnas följande rekommendationer till Kommunstyrelsen: 

- Revidera reglemente för verifikationshantering samt tillhörande 
tillämpningsanvisningar och integrera de kontroller som genom-
förs inom ramen för upphandlingspolicyn i arbetet. 

- Implementera arbetssättet kring en digital inrapportering av behö-
righeter i ekonomisystemet till förvaltningarna. 

- Genomföra årliga kontroller av att upplagda attestbehörigheter är 
aktuella. 
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- Genomföra kontroller inom den interna kontrollen kring att atte-
stanterna genomfört en kontroll mot avtal vid attestering. 

Arbetet med att revidera reglementet för verifikationshantering är upp-
startat under år 2020 och under år 2021 kommer reglementet att uppdate-
ras.  

Arbetssättet för digital inrapportering av behörighet i ekonomisystemet till 
förvaltningarna infördes i slutet av år 2020 och ny rutin för årlig kontroll 
av att upplagda attestbehörigheter är aktuella kommer att tas fram.  

För att ge så bra förutsättningar och kvalitet som möjligt vid beställning-
ar/inköp till kommunen har fokus varit på att beställningsmodulen i eko-
nomisystemet (Proceedo) ska användas. Uppbyggnaden av strukturen i 
systemet har prioriterats för att kunna använda automatiska kontroller 
mot priser och avtalstrohet, nya prislistor läses på från ansvarig upphand-
lare då dessa ändras. Andelen beställningar i systemet fortsätter att öka 
och på så sätt minskas risken i detta avseende för dessa inköp.  

De inköp som görs utanför beställningsverktyget behöver också kontrolle-
ras och särskilt fokus på lämpliga kontrollmoment för att riskbedöma att 
attestanterna genomfört kontroll mot avtal vid attest kommer att ske inför 
arbetet med intern kontroll 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Översända detta yttrande som svar till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 15. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-11. 
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll – attester, 2020-10-07.
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KS § 6 

Försäljning av AB Kristianstadsbyggens  
Kv. Kärnmakaren 
Änr KS 2021/62 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen genomför fastighetsförsäljning 

av Kv. Kärnmakaren. 

 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen kan bilda dotterbolag i syfte att 
genomföra fastighetspaketering vid försäljning av Kv. Kärnmakaren, 
om köparen önskar det. 

Reservationer 

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

”Den socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen reserverar sig mot 
en försäljning av kvarteret Kärnmakaren. 

Som bärande skäl till försäljningen anges att de tre fastigheterna i den 
samlade bostadsbebyggelsen söder om Långebrogatan på Vilan, med 80 
lägenheter, ligger i utkanten av förvaltningsområdet och att det inte har 
någon naturlig koppling till övriga fastigheter i ABK:s fastighetsbestånd. 
Från den socialdemokratiska gruppens sida kan vi inte se att avståndet till 
ABK:s fastigheter i kvarteret Svarvaren, på andra sidan Långebrogatan, 
eller på Söder, ligger allt för avlägset för att inte kunna samordnas drifts-
mässigt. Allmännyttan, genom ABK, är väl företrädd i bostadsområden och 
på orter i hela kommunen. Det finns ingen anledning att ABK inte ska fin-
nas representerat just i bostadsområdet på Vilan.” 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
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”Vänsterpartiet menar att förslaget om försäljning av en del av ABK’s fas-
tighetsbestånd borde avslagits i sin helhet. 

All erfarenhet kring försäljning av allmännyttans bostäder till en privat 
ägare leder till högre hyror och sämre villkor för de boende. Att därtill 
öppna för en paketering i dotterbolag kan inte uppfattas som något annat 
än ett sätt att komma runt svensk skattelagstiftning, en typ av skatteplane-
ring som kommunen inte borde nedlåta sig till.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar avslag på ärendet. 

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 
AB Kristianstadsbyggen (ABK) har önskat få godkännande för försäljning 
av Kv. Kärnmakaren (Kristianstad Kärnmakaren 1, 4 och 5) med totalt 80 
lägenheter. Intresserade köpare har fram till den 12 februari på sig att 
lämna in indikativa bud, därefter följer process kring försäljning. 

ABK:s styrelse har beslutat att fastigheterna ska erbjudas till försäljning på 
den öppna marknaden, mot bakgrund av nedanstående punkter: 

- Kvarteret bedöms vara en lagom stor och sammanhållen grupp av 
fastigheter för en ny fastighetsförvaltare. 

- Fastigheternas geografiska läge bedöms ligga i utkanten av förvalt-
ningsområdet. 
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- Fastigheterna har ingen naturlig sammankoppling med våra övriga 
fastigheter i beståndet. 

- En försäljning ger förutsättningar för ytterligare framtida investe-
ringar. 

ABK har även önskat godkännande att bilda dotterbolag i syfte att genom-
föra fastighetspaketering vid försäljning, om köparen önskar det. Förfaran-
det är vanligt förekommande vid försäljning av fastigheter och innebär 
ingen förändrad risk utan får ses som en administrativ åtgärd som syftar 
till hantering av beskattning vid försäljning av fastigheter. I praktiken 
innebär det följande:  

Steg 1: ABK bildar ett nytt helägt dotterbolag 

Steg 2: att ABK överlåter de fastigheter man vill sälja till det nya dotterbo-
laget för skattemässigt värde, ingen reavinst uppstår därmed och ingen 
skatt betalas. 

Steg 3: ABK säljer aktierna i det nya bolaget, ingen skatt betalas på reavinst 
på aktieförsäljning.  

Totalt sett innebär det att vinsten vid försäljning genom fastighetspakete-
ring blir skattefri, till skillnad ifrån en direktförsäljning av fastigheten då 
vinsten skulle varit skattepliktig.  

Om ABK väljer att sälja fastigheterna enligt punkt 2, det vill säga genom 
fastighetspaketering, ska det uppmärksammas att det för kommunens del 
då inte blir möjligt att utnyttja utdelning om 50 % av reavinster vid fastig-
hetsförsäljning. Detta gäller endast vid direktförsäljningar. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen genomför fastighetsförsäljning 
av Kv. Kärnmakaren. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen kan bilda dotterbolag i syfte att 
genomföra fastighetspaketering vid försäljning av Kv. Kärnmakaren, 
om köparen önskar det. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Utdrag styrelseprotokoll AB Kristianstadsbyggen 2020-03-10. 
Utdrag styrelseprotokoll AB Kristianstadsbyggen 2020-11-26. 
Utdrag styrelseprotokoll AB Kristianstadsbyggen 2021-01-14. 
AB Kristianstadsbyggen - Protokoll 2021-01-21 - Styrelsemöte per capsu-
lam. 
AB Kristianstadsbyggen - Arbetsmaterial Översyn förvaltningen,  
2019-12-13.
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KS § 7 

Försäljning av del av Nocken 1 
Änr KS 2020/943 

Beslut 
 Försälja 2.250 m² mark inom fastigheten Kristianstad Nocken 1 inom 

Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Tectum Fastigheter AB för en 
köpeskilling om 787.500 kr. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Tectum Fastigheter AB äger fastigheten Kristianstad Nocken 3. Företaget 
har fått en förfrågan om att bygga en industrihall till en extern hyresgäst.  

För att säkerställa att byggnationen till hyresgästen kan lokaliseras inom 
fastigheten behöver Tectum Fastigheter AB förvärva ytterligare mark.  

Parterna är överens om att Tectum Fastigheter AB kan förvärva 2.250 m² 
mark genom överenskommelse om fastighetsreglering för en köpeskilling 
om 350 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 787.500 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Försälja 2.250 m² mark inom fastigheten Kristianstad Nocken 1 inom 

Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Tectum Fastigheter AB för en 
köpeskilling om 787.500 kr. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 2. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-10. 
Översiktskarta. 
Överenskommelse om fastighetsreglering.
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KS § 8 

Försäljning av fastigheten Tegelpannan 2 
Änr KS 2019/839 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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KS § 9 

Försäljning av fastigheten Vindskivan 1 
Änr KS 2017/527 

Beslut 
 Försälja fastigheten Kristianstad Vindskivan 1 inom Nya Ängamöllans 

verksamhetsområde till Lagerbolaget C 1218 AB uät SelihofWä l AB för 
en köpeskilling om 3.022.250 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Lagerbolaget C 1218 AB uät SelihofWä l AB, Produktvägen 1, 246 43 Löd-
deköpinge, nedan Lagerbolaget, är intresserad av att förvärva fastigheten 
Kristianstad Vindskivan 1 inom verksamhetsområdet Nya Ängamöllan. 
Lagerbolaget ska bygga hall för bilförsäljning. 

Parterna är överens om att fastigheten Vindskivan 1 på 8.635 m² är en 
lämplig plats för en etablering. Fastigheten säljs för en köpeskilling om  
350 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 3.022.250 kronor.  

Lagerbolaget ska bygga en bilhall för Wä bil som har valt att inte bygga i 
egen regi, företaget ska i stället vara hyresgäst. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Försälja fastigheten Kristianstad Vindskivan 1 inom Nya Ängamöllans 

verksamhetsområde till Lagerbolaget C 1218 AB uät SelihofWä l AB för 
en köpeskilling om 3.022.250 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 18. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-18. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt.
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KS § 10 

Försäljning av Infanteristen 3 
Änr KS 2020/478 

Beslut 
 Godkänn försäljning av Infanteristen 3 till Kött-Essen i Kristianstad AB 

mot en köpeskilling om 1 293 800 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunens fastighet Infanteristen 3 upplåts idag med tomträtt till Kött-
Essen i Kristianstad AB. Bolaget har framfört önskemål om att friköpa 
fastigheten.  

Kommunledningskontoret är positivt till en försäljning och föreslår att 
Kommunstyrelsen godkänner en försäljning enligt bifogat förslag till köpe-
kontrakt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänn försäljning av Infanteristen 3 till Kött-Essen i Kristianstad AB 

mot en köpeskilling om 1 293 800 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 19. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-07. 
Köpekontrakt undertecknat av motparten. 
Orienteringskarta.
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KS § 11 

Nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp 
Änr KS 2020/1122 

Beslut 
 Godkänna förslaget om nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp. 

 

Sammanfattning 
Oppmanna – Vånga Bygderåd planerar att göra en vandringsled runt Arkel-
storpsviken. Leden kommer delvis gå över kommunen fastigheter. Därav 
önskar de att få bibehålla vandringsled på befintliga vägar och stigar på 
kommunens mark genom ett nyttjanderättsavtal. För att kunna söka stöd 
hos jordbruksverket för projektet behöver avtalstiden vara över 5 år.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna förslaget om nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 3. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-09. 
Karta över hela vandringsleden. 
Nyttjanderättsavtal.
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KS § 12 

Ändring av detaljplan för del av Östra Vram 16:3 m. fl. 
Änr KS 2020/1349 

Beslut 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan med hög prioritet pröva 

möjligheten att öka byggnadshöjden inom verksamhetsområde för del 
av Östra Vram 16:3 m fl, i Tollarp. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Detaljplan för verksamhetsområdet i Tollarp, del av Östra Vram 16:3 m fl, 
vann laga kraft 1988-12-13. Inom ovanstående detaljplanen finns verk-
samhetsmark på totalt ca 111.000 m2 varav 80.000 m2 är kvar i kommu-
nens ägo och planeras att fördelas till kommande intressenter.  

Kontoret för en dialog med en intressent som vill skapa en odlingsanlägg-
ning för vertikal växtodling. Där odling av frukt och grönt sker inomhus och 
på höjden och är helt oberoende av vädret. Gällande detaljplan medger en 
byggnadshöjd på 8 meter. Etablering av denna verksamhet kräver minst 10 
meters byggnadshöjd. För att nå största möjliga effektivitet för anläggning-
en skulle en byggnadshöjd på 16 meter vara idealiskt.  

Området är ett befintligt verksamhetsområde med ledig mark till försälj-
ning och bedöms ske parallellt.  

Kommunledningskontoret önskar att i detaljplan pröva frågan om en ökad 
byggnadshöjd inom aktuell detaljplan från 8 meter till det dubbla, åt-
minstone i mittkvarteret. Kringliggande kvarter kan vara lägre, exakt nivå 
prövas i arbetet med ändring av detaljplanens byggnadshöjd. 
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Plan kostnaden har beräknats till mellan 150.000 – 200.000 kronor och ska 
belasta exploateringsbudgeten, projektnummer 18615.  

Planuppdraget är brådskande och ska ha hög prioritet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan med hög prioritet pröva 

möjligheten att öka byggnadshöjden inom verksamhetsområde för del 
av Östra Vram 16:3 m fl, i Tollarp. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 20. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-04. 
Översiktskarta.
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KS § 13 

Exploateringsavtal för del av Kristianstad 4:47 m.fl. 
Änr KS 2018/735 

Beslut 
 Godkänna bilagt exploateringsavtal mellan kommunen, Intea och  

Jernhusen. 

 

Sammanfattning 
Med anledning av att en ny detaljplan håller på att tas fram för område 
inom Kristianstad 4:47 m fl som ska innehålla ett rättscentrum för polis-
myndigheten, åklagarmyndigheten och kriminalvården behövs viss an-
passning av befintlig infrastruktur ske.  

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Intea AB och Jernhusen.  
Köpekontrakt finns som visar att Intea AB kommer att förvärva marken av 
Jernhusen när detaljplanen vinner laga kraft.  

Kommunledningskontoret har upprättat ett exploateringsavtal för att 
reglera de kostnadsfrågor som uppstår med anledning av en etablering av 
ett rättscentrum. Samtliga kostnader enligt exploateringsavtalet ska belas-
ta Intea. Intea och Jernhusen ska även flytta den befintliga gc-vägen till 
annat läge men med samma med samma standard som idag. 

Detaljplanen planeras att godkänts går upp för godkännande i byggnads-
nämnden den 26 januari.  

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna 
avtalsförslaget. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bilagt exploateringsavtal mellan kommunen, Intea och  

Jernhusen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Översiktskarta. 
Exploateringsavtal.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 14 

Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl.  
Bangårdsområdet i Kristianstad 
Änr KS 2018/735 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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KS § 15 

Plan för utbyggnad av skyddsvallar 
Änr KS 2020/1188 

Beslut 
 Anta bilagd plan för utbyggnad av skyddsvallar som planeringsunder-

lag. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra föreslagna inledan-
de arbeten, och att projektera Hammarslundsvallen, Norra- och Södra 
Hedentorpsvallen, Långebro-Bomgatan som utgör FDU objekt i vallut-
byggnadsplanen samt Alevägsvallen.  

 Uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med underlag för 
beslut om att starta utbyggnaden av projekterade delsträckor. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att förslaget inte borde bifallits i sin nuvarande 
utformning. 

I synnerhet saknar vi en tydlig lösning för järnvägen till Åhus. I praktiken 
har kommunstyrelsen genom detta beslut kapat möjligheten till spårbun-
den trafik från Åhus hamn under många år framåt. Därtill ställer vi oss 
tveksamma till förslaget att valla in hela tivoliparken.” 

 

Sammanfattning 
Den föreslagna utbyggnadsplanen redovisar ett fullständigt vallskydd för 
staden, dimensionerat för extremt höga värden utifrån de krav, direktiv och 
råd som anges av myndigheter och institutioner. 
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Planen tar sikte på ett långsiktigt, framtida skyddsbehov. De extrema vat-
tennivåer som vallarna dimensioneras för att stå emot kommer inte att 
kunna uppträda förrän tidigast omkring år 2100, och sannolikheten för att 
nivåerna ska uppnås är mycket liten även så långt fram som 2150. 

Utbyggnadsplanen visar att det borde vara praktiskt och ekonomiskt möj-
ligt att fullfölja totala vallsystemet inom en tidsrymd om cirka 20 år, men 
tidsplanen bör anpassas efter aktuella skyddsbehov. Den sammanlagda 
kostnaden beräknas bli cirka 1,6 miljarder kronor (i kostnadsläge oktober 
2020 och kan behöva räknas upp enligt SKR:s index). 

En tid- och kostnadsplan har legat till grund för kostnadssammanställning-
en i förslag till budget. Tidplanen utgår ifrån ett möjligt genomförande av 
utbyggnad av vallskyddet, med hänsyn till finansieringsmöjlighet och 
tillståndsprövning. Framtida kunskaper kommer att visa när skyddsbeho-
vet aktualiseras och arbetet bör påbörjas.  

Fas 1 är inlagd inom en rekommenderad tidsperiod mellan 2021 – 2034, 
och omfattar de vallar som fått FDU-anmärkning samt Alevägsvallen. Kost-
naderna för fas 1, utom Pyntens pumpstation, bedöms uppgå till cirka 880 
miljoner kronor. 

Fas 2 är preliminärt inlagd mellan 2028 – 2040 och omfattar: Barbacka, 
Barbacka – Långebro järnvägsbro samt Barbacka - Norra Banvallen. Kost-
naderna för fas 2 bedöms uppgå till cirka 420 miljoner kronor. 

Fas 3 är preliminärt inlagd mellan 2033 – 2039 och omfattar: Ham-
marslundsvallens förlängning och Uddevallen. Kostnaderna för fas 3 be-
döms uppgå till cirka 270 miljoner kronor. 

Planen är ett planeringsunderlag som ska ge förutsättningar för fortsatt 
utbyggnad och utveckling av staden i enlighet med kommunens översikts-
plan och Region Skånes pågående arbete med regionplanen. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta bilagd plan för utbyggnad av skyddsvallar som planeringsunder-

lag. 
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 Uppdra åt kommunledningskontoret att genomföra föreslagna inledan-
de arbeten, och att projektera Hammarslundsvallen, Norra- och Södra 
Hedentorpsvallen, Långebro-Bomgatan som utgör FDU objekt i vallut-
byggnadsplanen samt Alevägsvallen.  

 Uppdra åt kommunledningskontoret att återkomma med underlag för 
beslut om att starta utbyggnaden av projekterade delsträckor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-08. 
Plan för utbyggnad av skyddsvallar, daterad 2021-01-08, med fem bilagor.
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KS § 16 

Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads  
Vattenrike 2021-2025 
Änr KS 2020/1317 

Beslut 
 Anta Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes handlingsprogram 2021-

2025. 

 

Sammanfattning 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes har tagit fram ett förslag till nytt 
handlingsprogram för perioden 2021-2025.  

Handlingsprogrammet beskriver fokus för verksamheten de närmsta åren. 
Det grundar sig på målen i Unescos biosfärprogram, Kristianstads kom-
muns vision och strategiska färdplan samt Naturvårdsverkets riktlinjer för 
landets naturum. 

Handlingsprogrammet har varit på remiss i Samrådsgruppen för Biosfär-
område Kristianstads Vattenrike och fick mycket positiv respons. På mötet 
2020-11-23 beslutade Samrådsgruppen att ställa sig bakom förslaget till 
Handlingsprogram 2021-2025 för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 

Även Länsstyrelsen i Skåne har haft handlingsprogrammet på remiss och 
uttrycker sig i positiva ordalag. Handlingsprogrammet har en enkel och 
tydlig struktur med fem fokusområden som beskrivs både övergripande och 
med specifika aktiviteter. Kopplingen till Agenda 2030 tydliggörs inom alla 
fokusområden vilket är positivt. Det är ett välskrivet program som är lätt att 
ta till sig och förstå. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes handlingsprogram 2021-

2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 5. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-21. 
Förslag till Handlingsprogram 2020-2025 för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike.  
Utdrag ur protokoll Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike 2020-11-23.  
Länsstyrelsen i Skånes remissvar.
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KS § 17 

Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 
Änr KS 2020/1307 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta nytt förslag på klimatväxlingssystem, att gälla från och med  

2021-03-01 till och med 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att införa ett undantag från 
klimatväxlingsavgiften för egen bil i tjänst, ifall den egna bilen framförs 
fossilfritt, samt ta fram administrativa rutiner. 

Reservationer 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följan-
de: 

”Vi Sverigedemokrater är konsekventa och yrkade avslag i likhet med 
tidigare beslut i frågan om klimatväxlingsavgift. 

Kristianstads kommun har i innevarande budget gjort betydande bespa-
ringar i nämnderna. Vi politiker måste hushålla med en ansträngd budget. 
De skattepengar vi hanterar ska användas i kärnverksamheten och inte till 
verkningslösa klimatprojekt. 

Att i besparingstider fortsätta lägga resurser på klimatåtgärder som inte 
har någon mätbar påverkan på klimatet i vare sig Sverige eller globalt 
anser vi vara oansvarigt. 

Vi Sverigedemokrater ser gärna att vi minskar vårt beroende av importe-
rade fossila bränslen, men att en sådan omställning inte ska forceras fram 
genom beslut som saknar mätbar påverkan på klimatet. 

Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot 
beslutet.” 
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Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet ställer sig positiva till att klimatväxlingen för fossila driv-
medel höjs. Däremot är vi kritiska till att klimatväxlingen för flygresor 
lämnas oförändrad. 

Skall styrningen mellan olika trafikslag fungera behöver förhållandet mel-
lan klimatväxlingsavgifterna vara oförändrat. Detta innebär att även avgif-
ten för flygresor borde fördubblats till 30 %.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Carl Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att införa klimat-
växling, från och med 2017-07-01 och till att börja med till och med 2020-
12-31. En utvärdering av klimatväxlingssystemet har genomförts inklusive 
en intern enkätundersökning.  

Ett nytt förslag på klimatväxlingssystem har tagits fram och synpunkter har 
inhämtats från förvaltningarna. Den nya utformningen innebär höjda avgif-
ter för inköp av fossila drivmedel samt användande av egen bil i tjänst. 
Dessa är prioriterade områden att minska klimatpåverkan från. Den nya 
organisationen gemensam service tilldelas klimatväxlingsmedel insamlade 
från kommunens lätta fordon i syfte att snabba på omställningen mot en 
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fossilfri fordonsflotta. Respektive förvaltning tilldelas klimatväxlingsmedel 
insamlade från användandet av egen bil i tjänst samt från inköp av fossila 
drivmedel till övriga fordon och arbetsmaskiner. Administrationen av kli-
matväxlingen förenklas genom att medel betalas ut till respektive verk-
samhet senast 31 augusti varje år baserat på en helårsprognos. Respektive 
förvaltning ansvarar för att använda utbetalda medel i ändamålsenligt 
syfte. Redovisning sker i samband med årsredovisningen, med krav på 
återbetalning om medlen ej nyttjats eller nyttjats till fel ändamål. Klimat-
växling av flygresor, med samma avgift som tidigare, sker genom rabatte-
ring av tågresor, oberoende av vilken förvaltning som bidragit till att samla 
in medlen. 

Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-16 att återremittera ärendet för att 
utreda möjligheten att införa ett undantag från klimatväxlingsavgiften för 
egen bil i tjänst, ifall den egna bilen kan framföras fossilfritt. Kommunled-
ningskontoret anser att ett dylikt undantag ej bör införas, enligt bifogad 
skrivelse. 

Kommunledningskontoret föreslår att det reviderade klimatväxlingssyste-
met träder i kraft 2021-02-01 och sträcker sig till 2024-12-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta nytt förslag på klimatväxlingssystem, att gälla från och med  
2021-03-01 till och med 2024-12-31. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att införa ett undantag från 
klimatväxlingsavgiften för egen bil i tjänst, ifall den egna bilen kan 
framföras fossilfritt, samt ta fram administrativa rutiner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 §  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
Kristianstad klimatväxling 2021-2024. 
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Kristianstad klimatväxling 2017-2020. 
Enkätundersökning klimatväxlingen. 
Klimatväxling utvärdering. 
Revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering,  
2020-11-18. 
Undantag egen bil i tjänst.
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KS § 18 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning,  
paragraf 2 
Änr KS 2020/1215 

Beslut 
 Anta föreslagna revideringar av Kommunstyrelsens delegationsordning  

att börja gälla från och med 2021-03-01. 

 

Sammanfattning 
Behov av vissa revideringar och justeringar i Kommunstyrelsens delega-
tionsordning under paragraf 2. Personal, har uppkommit. Vissa föreslagna 
revideringar innebär inte förändringar i betydelse av paragrafen utan är 
viss förtydligande med hjälp av tillagd text. Paragraf 2:25 har fått ändrad 
delegat från HR-direktör till Kommundirektör. Tre paragrafer föreslås få 
något större revidering det är paragraf 2:19. Beslut om uppsägning och 
avsked, 2:23. Företräda arbetsgivaren vid MBL (Lag (1976:580) om med-
bestämmande i arbetslivet) förhandling samt 2:36. Kommunövergripande 
ansvar inom arbetsmiljöområdet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta föreslagna revideringar av Kommunstyrelsens delegationsordning  

att börja gälla från och med 2021-03-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 6. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-01. 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2020-02-12.
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KS § 19 

Arkivmyndighetens tillsyn och uppföljning av  
kommunala bolag 2020 
Änr KS 2020/54 

Beslut 
 Godkänna bifogade rapporter för respektive kommunalt bolag gällande 

arkivtillsyn 2020. 

 Nästa uppföljning av de kommunala bolagen genomförs under 2022. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Kristianstads kommun och ska 
enligt arkivlagen och arkivförordningen utöva tillsyn vid kommunens 
myndigheter gällande arkivbildning och arkivvård. Kommunarkivet plane-
rar och genomför tillsynen på arkivmyndighetens uppdrag.  

I tillsynsrapport från Kommunstyrelsen 2019-02-26 § 40 beslutades att 
2018 års tillsyn av de kommunala bolagen ska följas upp under 2020, samt 
tillsyn av hantering och förvaring av allmänna handlingar som finns digi-
talt. Uppföljning och tillsyn av de kommunala bolagen har i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut genomförts under året. Resultatet av tillsynen 
framgår i bifogade rapporter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bifogade rapporter för respektive kommunalt bolag gällande 

arkivtillsyn 2020. 

 Nästa uppföljning av de kommunala bolagen genomförs under 2022. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 7. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-04. 
Rapporter arkivtillsyn för respektive kommunalt bolag 2020.
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KS § 20 

Begäran om överlåtelse av tillsyn 
Änr KS 2020/1430 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 I enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hem-

ställa om att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till 
Kristianstads kommun på följande tillståndspliktiga miljöfarliga verk-
samheter: 

- JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas) 

- Nevis gris AB (org.nr 556720-0125 Länsstyrelsen Skånes dnr 551-
4429-2020) 

- Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, Länsstyrelsen Skånes 
dnr 551-10377-2020) 

- Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas) 

- CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas) 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär 
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det. Länsstyrelsen Skåne har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads 
kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya verksam-
heter och verksamheter som inte återfinns i tidigare beslut är länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet tills annat beslutas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer via Kommunfullmäktige om att 
få överta tillsyn på ett antal verksamheter som för närvarande är under 
tillståndsprövning. Samtliga verksamheter som omfattas av begäran mot-
svarar sådana som nämnden har tillsyn över sedan tidigare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 I enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hem-
ställa om att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till 
Kristianstads kommun på följande tillståndspliktiga miljöfarliga verk-
samheter: 

- JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas) 

- Nevis gris AB (org.nr 556720-0125 Länsstyrelsen Skånes dnr 551-
4429-2020) 

- Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, Länsstyrelsen Skånes 
dnr 551-10377-2020) 

- Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas) 

- CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas) 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 8. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-12-10 § 103. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Aktuell tillsynsplan (bilaga 1). 
Aktuell behovsutredning med bilaga 1 (bilaga 2 och 3). 
Verksamhetsrapport 2019 (bilaga 4). 
Redovisning av den politiska organisationen respektive organisationen på 
förvaltningsnivå (grafik) (bilaga 5). 
Aktuell kompetensförsörjningsplan (bilaga 6).



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 21 

Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens  
verksamhetsområde 
Änr KS 2020/1416 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

att gälla från 1 mars 2021. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”I samband med att Kultur- och fritidsnämndens taxor fastställdes för 
2020, beslutade Kommunstyrelsen för egen del, 2019-11-20, att uppdra till 
Kultur- och fritidsnämnden att under 2020 se över taxorna med syftet att 
stödja aktiviteter för barn och unga, det vill säga i praktiken sänka taxorna, 
efter ett förslag från Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen. Avsikten är 
naturligtvis att främja alla barns och ungas deltagande i föreningslivet och 
att inte höga avgifter ska begränsa möjligheten att delta. 

Att se över taxorna med det angivna syftet innebär att hänsyn till det rimli-
gen ska tas i ett kommande budgetarbete. Beslut i Kommunstyrelsen är just 
beslut och ska beaktas som det när till exempel en budget ska beslutas. 
Inför budgetbeslutet har det uppenbarligen inte alls beaktats i budgetarbe-
tet och i de planeringsförutsättningar som Alliansstyret beslutade om. 
Förslaget till taxor är inte förbättrade på det sättet att de stödjer aktiviteter 
för barn och unga.  

Att låta bli att höja taxorna är inte liktydigt med att stödja aktiviteter för 
barn och unga. I sin barnkonsekvensanalys konstaterar Kultur- och fritids-
förvaltningen just det och att man inte i detta ärende satt barns bästa i 
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främsta rummet. Av de här angivna skälen reserverar vi därför oss mot be-
slutet.” 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att socialdemokraternas yrkanden kring sänkta 
avgifter för barn- och unga borde bifallits.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) föreslår följande: 

- Tillföra Kultur- och fritidsnämnden 500 tkr, genom att revidera 
budgeten för 2021, med syftet att sänka taxorna för att stödja akti-
viteter riktade till barn och unga, i enlighet med Kommunstyrelsens 
beslut 2019-11-20. 

- Att på den grunden återremittera förslaget för att arbeta in sänkta 
taxor avseende aktiviteter för barn och unga. 

- I övrigt enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag. 

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 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
mars 2021. Förslaget innehåller, utöver smärre textjusteringar och anpass-
ningar, höjda taxor med 15% för företag och vuxna privatpersoner. Kultur-
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huset Barbacka, biblioteksverksamheten och Kulturkvarteret är undantag-
na från höjningen. På Kristianstads teater höjs enbart taxa för sammanträ-
den och slutna tillställningar, men kulturföreningar/kulturaktörer som får 
kommunalt bidrag, taxa 1, undantas från denna höjning. Detta görs utifrån 
besparingskrav för Kultur- och fritidsnämnden 2021.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår införande av nolltaxa för före-
ningsarrangemang som genomförs för kommunens barn och ungdomar i 
samverkan med Kristianstads kommun. Ett exempel kan vara så kallad 
nattfotboll. 

Taxa för Kulturlägret ändras till en kostnad per dag utifrån möjlighet att 
skapa en flexibilitet kring antal lägerdagar för olika delar. Detta utifrån 
erfarenheter och dialog med lägerdeltagare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 mars 2021. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 9. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 93. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-13. 
Taxor att gälla från 1 mars 2021 (förändringar jämfört med 2020 års taxor 
är rödmarkerade). 
Bilaga taxor 2021 – tävlingsmatch seniorer. 
Barnchecklista Kristianstads kommun.
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KS § 22 

Prövning av reducering av årsarvode för uppdrag  
som vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
Änr KS 2020/1189 

Beslut 
 Therese Larsson Sturesson (S) får under perioden 2021-02-01 till och 

med 2021-08-31 då hon är föräldraledig inget arvode som vice 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

 Leif Sivtoft (S) ska under perioden 2021-02-01 till och med 2021-08-31 
fullgöra uppdrag motsvarande det uppdrag som vice ordförande i  
Kultur- och fritidsnämnden innebär. 

 Under perioden 2021-02-01 till och med 2021-08-31 får Leif Sivtoft (S) 
arvode motsvarande det som Kultur- och fritidsnämndens vice  
ordförande har enligt arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden Therese Larsson Sturesson 
(S), meddelar att hon kommer att vara föräldraledig under perioden 2021-
02-01 till och med 2021-08-31 och kommer då inte att fullgöra sitt  
uppdrag. 

Enligt bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda: 

”För förtroendevald med årsarvode ska vid bortovaro mer än trettio  
kalenderdagar i följd, ska frågan om reducering av arvodet prövas av  
Kommunstyrelsen. Innan reducering av arvode sker skall  
Kommunstyrelsen höra vederbörande styrelse eller nämnd.” 
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Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker att Therese Sturesson Larsson (S)  
under perioden för sin föräldraledighet 2021-02-01 till och med 2021-08-
31 inte fullgör sitt uppdrag och därmed inte får något arvode. 

Under perioden som Therese Larsson Sturesson (S) inte kommer att  
fullgöra sitt uppdrag föreslås Leif Sivtoft (S) att fullgöra uppdrag  
motsvarande det uppdrag som vice ordförande i Kultur- och  
fritidsnämnden innebär. Under perioden får han arvode motsvarande  
det som Kultur- och fritidsnämndens ordförande har enligt  
arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Therese Larsson Sturesson (S) får under perioden 2021-02-01 till och 

med 2021-08-31 då hon är föräldraledig inget arvode som vice 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

 Leif Sivtoft (S) ska under perioden 2021-02-01 till och med 2021-08-31 
fullgöra uppdrag motsvarande det uppdrag som vice ordförande i  
Kultur- och fritidsnämnden innebär. 

 Under perioden 2021-02-01 till och med 2021-08-31 får Leif Sivtoft (S) 
arvode motsvarande det som Kultur- och fritidsnämndens vice  
ordförande har enligt arvodesbestämmelserna för förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-01-18 § 3. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 108. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-19. 
Meddelande om att inte fullgöra uppdrag som vice ordförande i Kultur- och 
fritidsnämnden under föräldraledighet, 2020-10-22.
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KS § 23 

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete,  
likabehandling och samverkan för kommunlednings-
kontoret 2020 
Änr KS 2020/1475 

Beslut 
 Godkänna kommunledningskontorets förslag till årlig uppföljning av 

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabe-
handling och samverkan 2020 och handlingsplan 2021. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat under 
året. Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på 
områdena bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. 
Resultatet utgör en del av grunden i det ständigt pågående utvecklingsar-
betet i verksamheten och kommer att ingå i verksamhetsplaneringen för 
kommunledningskontoret 2021 

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

förvaltningens uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabe-
handling och samverkan 2020 och handlingsplan 2021. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 25. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-30. 
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete likabehandling och 
samverkan för kommunledningskontoret 2020, 2020-11-30. 
Förvaltningsövergripande samverkansgrupp kommunledningskontoret  
protokoll 2020-12-15.
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KS § 24 

Medborgarförslag - Sänk åldern för gratis busskort  
till 70 år 
Änr KS 2020/972 

Beslut 
 Avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Önnestad, föreslår i ett medborgarförslag att fria 

resor inom kommunen ska börja gälla från 70 års ålder. Idag erbjuds de 
som är 75 år eller äldre gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pen-
sionärer gäller den av Skånetrafiken fastställda taxan. 

I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för subventione-
rade resor till 70 år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 11. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-09. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-12-15. 
Remiss 2020-10-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 174. 
Medborgarförslag 2020-09-08.
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KS § 25 

Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 
Änr KS 2016/452 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar kan låna fritids- och 
idrottsutrustning. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda 
möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun och 
därefter besluta i ärendet. 

I den första utredningen föreslogs, som var förankrat med arbete- och 
välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, att arbete- och välfärds-
förvaltningen och omsorgsförvaltningen skulle stå för bemanning och 
service av det numera nationella konceptet Fritidsbanken. Kultur- och 
fritidsförvaltningen skulle ansvara för utvecklingsarbete. Kultur- och fri-
tidsnämnden och omsorgsnämnden ställde sig bakom förslaget medan 
arbete- och välfärdsnämnden inte ställde sig bakom förslaget utifrån eko-
nomiska förutsättningar.  

Därför har nu kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med omsorgs-
förvaltningen, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads renhållnings AB 
arbetat vidare och föreslår nu att Fritidsbanken startar upp under 2021. 
Omsorgsförvaltningen står för bemanning medan kultur- och fritidsför-
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valtningen står för hyreskostnad och utvecklingsarbetet. Under höst 2022 
ska verksamheten utvärderas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 12. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 103. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10. 
Barnchecklista. 
Arbete- och välfärdsnämndens beslut 2020-04-23. 
Omsorgsnämndens beslut 2019-04-25. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-22. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 9. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-12-16. 
Remiss 2016-06-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 118. 
Motion 2016-04-17.
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KS § 26 

Diplomering som Fairtrade City 
Änr KS 2021/103 

Beslut 
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda  
ärendet och återkomma till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna framför följande: 

”Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-16 att skyndsamt utreda frågan om 
diplomering som Fairtrade City. Frågan borde således finnas med på ären-
delistan idag. Eftersom diplomeringen gick ut vid årsskiftet behövs ett 
skyndsamt beslut.  

Vi föreslår att Kommunstyrelsen fattar beslut om att ansöka om diplome-
ring som Fairtrade city idag.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärenden 2021-01-27.
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KS § 27 

Skjuta på budgetprocessen till hösten 
Änr KS 2021/102 

Beslut 
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda  
ärendet och återkomma till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna framför följande: 

”Vi Sverigedemokrater hade gärna tagit budgeten som planerat i juni men 
ser nu att många företag och kommuninvånare lever i ovisshet, ingen vet 
när Corona-pandemin släpper sitt grepp och vilka konsekvenser vi under 
innevarande år kommer att se av pandemin. 

Det känt att de ekonomiska konsekvenserna kommer bli stora samt att det 
kommer vara osäkert under en längre tid hur stora konsekvenserna blir. 
Därför har flera kommuner samt Region Skåne som normalt tar sin budget i 
juni redan fattat beslut om att flytta på budgeten till hösten för att undvika 
att behöva göra budgetprocessen två ggr i år eftersom det är högst sanno-
likt att det behöver tas tilläggsbudgetar i de flesta kommuner och regioner 
som tar sin budget i juni i år. 

Vi vill understryka att vi tror det är bra att ha junibudget om det hade varit 
ett normalt år. 
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Därför föreslår Sverigedemokraterna i Kristianstad, 

- att budgetprocessen ändras så att budget 2022 tas till hösten istäl-
let för som beslutat i juni.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-01-27.
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