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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 28 april 2021 kl. 09:00-13:00 

Rådhus Skåne rum 310/digitalt. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Krinova AB 

2021/4 

 Arbetet med coronaviruset, covid-19 

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

11:50-12:00 Barn- och utbildningsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i verksamheten 

 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2021/9 

5 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2021/10 

6 Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2021 2021/529 

7 Åtgärder kring den kommunövergripande styrprocessen 
av större investeringsprojekt med anledning av 
granskningen av projektet för om- och tillbyggnad av 
centrala reningsverket 

2021/91 

8 Hyresnedsättning vissa kommunala lokaler 1 april - 30 
juni 2021 

2020/381 

9 Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 2020/1321 

10 Reservera del av fastigheten Horna 3:12 2021/414 
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Ärenden  

11 Godkännande av Barbackautredningen och 
kompletterande utredningar 

2019/379 

12 Avsiktsförklaring Högskolan 2021/474 

13 Genomförandeavtal Åhus mellan Skånetrafiken och 
Kristianstad kommun 

2021/398 

14 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040 2020/1365 

15 Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer 
differentierat strandskydd 

Beslut från Byggnadsnämnden 2021-04-27 kommer. 

2021/147 

16 Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning av 
den nya pandemilagen 

2021/434 

17 Projektdirektiv för utbyggnad av skyddsvallar fas 1 2021/318 

18 Redovisning av kommunövergripande handlingsplan för 
arbetsmarknadsåtgärder 2020 

2020/927 

19 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hanteringen av anställdas bisysslor 

2021/292 

20 Ändring av sammanträdestider för Kommunstyrelsen i 
juni 2021 

2020/834 

21 Slopad avgift för prövning till högre betyg 2021/534 

22 Halverad avgift för torghandel och matvagnar 

Beslut från Tekniska nämnden 2021-04-22 kommer. 

2021/602 

23 Arvode för Krinova AB:s styrelse 2021/509 

24 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i 
Kommunstyrelsens personalutskott efter Kamilla 
Danielsson (L) och avsägelse samt fyllnadsval som 
ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott efter 
Henny Tillberg (L) 

2021/204 

25 Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Tollarps 
medborgarhus för år 2021-2022 

2021/281 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (3) 

 
  

 

26 Medborgarförslag - Revidera och utveckla uppdragen till 
AB Kristianstadsbyggen 

2019/1039 

27 Medborgarförslag - Förslag om att inte tillåta fri ridning 
längs Kristianstads kust 

2020/1113 

28 Medborgarförslag - Fler cykelvägar i Östra Sönnarslöv 2020/831 

29 Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östra 
Sönnarslöv och Tollarp 

2020/826 

30 Motion - Offentligt drivna vårdboenden 2020/657 

31 Motion - Inför Kulturgaranti för äldre 2020/1390 

32 Motion - Utred möjligheten att servera vildsvinskött i våra 
kommunala verksamheter 

2020/983 

33 Initiativärende - Belöna personal i omsorgsverksamheten 
med kompensationsledighet för alla uppoffringar under 
coronapandemin 

2021/631 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Kommunstyrelsen 2021-04-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 91 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Krinova AB informerar om verksamheten genom ordförande Jonas 
Haak och VD Christian Nyhlén. 

 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 samt inci-
dent på Rönnowskolan 2021-04-27. 
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Kommunstyrelsen 2021-04-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 92 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2021/9 

Beslut 
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/9 Hid 2021.2790 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-03-16 — 2021-04-19.
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KS § 93 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2021/10 

Beslut 
 Notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk  
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för mars 2021 samt kom-
munövergripande uppföljning avseende medarbetare för mars 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning mars 2021. 
Uppföljning medarbetare kommunövergripande rapport mars 2021.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 94 

Intern kontrollplan för kommunledningskontoret  
2021 
Änr KS 2021/529 

Beslut 
 Fastställa risk- och väsentlighetsanalys för identifierade och gemen-

samma administrativa processer inom kommunledningskontoret  

 Godkänna intern kontrollplan 2021. 

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2021. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har inför 2021 uppdaterat sin väsentlighets- och 
riskanalys av sina huvudsakliga processer och flertalet delprocesser. Ge-
mensam service tillhör rent organisatoriskt kommunledningskontoret 
from 1 januari vilket också tagits hänsyn till i analysen och val av ett kon-
trollområde kopplat till den enheten.  

Kontroll har gjorts av att målen i styrkortet omfattas av riskanalysen samt 
att hänsyn tagits till revisionsgranskningar gjorda 2020. Kontrollplanen 
omfattar det beslutade kommungemensamma kontrollområdet inom 
attester samt även en fortsättning på kontrollområde rekrytering. Övriga 
kontrollområden är föranledda av beslut i kommunstyrelsen om att göra 
intern kontroll. Dessa områden är riktlinjer för kamerabevakning och 
fordonshantering inom gemensam service. 

Utvecklingsarbetet med att skapa ett strukturerat ramverk för intern kon-
troll för såväl kommunledningskontoret som kommunen som helhet pågår. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Intern kontrollgrupp för kommunledningskontoret består av kommundi-
rektör såväl som biträdande kommundirektör, avdelningscheferna, eko-
nomidirektör och kommunledningskontorets samordnande controller. 
2021 års interna kontroll ska vara avslutad senast 30 oktober och återrap-
porterad senast 30 november. 

Anvisningar om innehåll i det kommungemensamma området attester har 
delgetts nämnder/förvaltningar samt bolag i februari månad inför deras 
beslut om plan.  

Sammantaget föreslås 4 granskningsområden utgöra kommunledningskon-
torets kontrollplan 2021, se bilaga 2. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa risk- och väsentlighetsanalys för identifierade och gemen-

samma administrativa processer inom kommunledningskontoret  

 Godkänna intern kontrollplan 2021. 

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 101. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-09. 
Identifierade och gemensamma administrativa processer 2021, bilaga 1. 
Intern kontrollplan 2021, bilaga 2.
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KS § 95 

Åtgärder kring den kommunövergripande styrpro-
cessen av större investeringsprojekt med anledning 
av granskningen av projektet för om- och tillbyggnad 
av centrala reningsverket 
Änr KS 2021/91 

Beslut 
 Genomföra de tre föreslagna punkterna i kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

 I enlighet med Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
en gång per kvartal få en redovisning av projektet om- och tillbyggnad 
av centrala reningsverket. 

 Återrapportering av processen med åtgärder ska ske i investerings-
budgetprocessen i september 2021. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att återrapportering av processen med åtgärder ska 
ske i investeringsbudgetprocessen i september 2021. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 86 att bordlägga 
ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-21. 

Avvikelser i dokument och handlingar gällande projektet centrala renings-
verket (CRV) identifierade i november 2020 varför Tekniska nämnden 
beslutade att genomföra en extern granskning för att ge svar på uppkomna 
frågor.  
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Utredningen ställde ett antal frågeställningar och utredde dessa, för att 
sedan landa i 10 rekommendationer varav fyra var riktade till kommunsty-
relsen.  

Rekommendationer 

Utifrån svaren på dessa frågeställningar har den externa utredaren re-
kommenderat följande: 

Rekommendationer till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen bör som ägare till fastigheter och anläggningar 
få den insyn och uppföljning som krävs 

2. Kommunstyrelsens uppsiktplikt – ny proaktiv dialog 

3. Etablera en kommungemensam projektmodell 

4. Utvärdera partneringprojekt för att dra lärdomar för framtiden 

Kommunledningskontoret föreslår tre åtgärder kopplat till bakgrunden 
och den externa utredningen 

- Insyn och uppföljning: utveckla skrivningen kring igångsättnings-
tillstånd och förtydliga när i processen beslutet ska ske. Se över till 
exempel beloppsgränser och vilka investeringar som omfattas, 
samt rutinen för avvikelsehantering och återrapportering. 

- Kommungemensam projektmodell: Det finns en gemensam pro-
jektarbetsmodell framtagen, förslaget är att utvärdera, uppdatera 
och göra en översyn av denna. Modellen ska innehålla till exempel 
rapporteringsformat, uppföljning och återrapportering, vara kom-
patibel med övriga beslutsprocesser (t.ex. delegation) och tydligt 
klargöra när modellen ska användas. Modellen ska vara översiktlig, 
tydlig och enkel att använda. 

- Utvärdera partneringprojekt: utvärdera partnering som upphand-
lingsform och skapa underlag för framtida val. Ska belysa till exem-
pel när partnering är lämpligt, vad avtal bör innehålla (eventuell 
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avtalsmall) samt andra om andra rekommendationer kring second 
opinion, organisation etc behövs.  

Åtgärderna ska åter till Kommunstyrelsen för information och, vid behov, 
för beslut. 

Utredningen föreslår även en utökad uppsiktsplikt, där en ny proaktiv 
dialog utöver befintlig bokslutsberedning och budgetberedning ska hållas. 
Nuvarande tillfällen anses vara fullt tillräcklig för att uppfylla behoven av 
uppsiktsplikt och därmed föreslås inte någon förändring. Om informatio-
nen varit tillgänglig för Tekniska nämnden hade den delgivits vid dessa 
tillfällen. 

Dialog har förts mellan ekonomidirektör och förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen, för att säkerställa att de föreslagna insatserna samspelar för 
att uppnå ett bättre arbete kring dessa frågor framöver. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Genomföra de tre föreslagna punkterna i kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

 I enlighet med Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
en gång per kvartal få en redovisning av projektet om- och tillbyggnad 
av centrala reningsverket. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 99. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 86. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-04-06. 
Slutrapport utredning CRV 2021-01-31.
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KS § 96 

Hyresnedsättning vissa kommunala lokaler 1 april - 
30 juni 2021 
Änr KS 2020/381 

Beslut 
 I enlighet med regeringens fortsatta stödpaket erbjuda hyresnedsätt-

ning med 50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköps-
handel i kommunala lokaler under perioden 1 april- 30 juni 2021. 

 

Sammanfattning 
Regeringen fortsätter stödet till näringslivet med anledning av konsekven-
serna av pandemin Covid-19. I det nu lanserade förslaget ingår bland annat 
möjlighet för hyresvärdar för erbjuda hyresnedsättningar på den fasta 
hyran under perioden 1 april-30 juni för hyresgäster inom restaurang, 
hotell och sällanköpshandel och ger då hyresvärdar möjlighet att återsöka 
50% av denna summa. EU-kommissionen har godkänt stödet för kvartal 
ett.  

Stödet har utbetalats tidigare, våren 2020 samt första kvartalet 2021. 
Förslaget är att stödet erbjuds med 50% av hyran varav kommunen kan 
återsöka halva kostnaden. Kommunens kostnad för stödet bedöms till ca 
150 tkr/mån.  

Kommunstyrelsens föreslås besluta att i enlighet med regeringens stödpa-
ket erbjuda hyresnedsättning till hyresgäster inom restaurang, hotell och 
sällanköpshandel i kommunala lokaler. Finansiering ur kommunstyrelsens 
anslag för vidare fördelning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 I enlighet med regeringens fortsatta stödpaket erbjuda hyresnedsätt-

ning med 50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköps-
handel i kommunala lokaler under perioden 1 april- 30 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 102. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06.
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KS § 97 

Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 
Änr KS 2020/1321 

Beslut 
 Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 på 5.777 kvm mark 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till C4 Elnät AB och C4 
Energi AB med hälften vardera. 

 

Sammanfattning 
C4 Elnät AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva mark för att 
etablera en fördelningsstation i södra delen av Nya Ängamöllans verksam-
hetsområde. Parterna är överens om att det är lämpligt att etablera verk-
samheten i ytterkanten av området. Anläggningen kräver att det dras fram 
kompletterade ledningar i grönområdet utanför. 

Även C4 Energi AB har uttryckt ett intresse av att etablera en fördelnings-
station för fjärrvärme inom området och parterna har enats om att verk-
samheterna kan samlokaliseras inom samma fastighet. 

Kommunledningskontoret ser positivt på en samlokalisering av de båda 
verksamheterna inom fastigheten Kristianstad Ränndalen 4 och har inga 
synpunkter på en reservation och sedermera försäljning till parterna med 
hälften vardera. Bolagen har informerat kontoret om att en byggnation 
planeras först om några år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 på 5.777 kvm mark 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till C4 Elnät AB och C4 
Energi AB med hälften vardera. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 103. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal; C4 Elnät AB och C4 Energi AB.
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KS § 98 

Reservera del av fastigheten Horna 3:12 
Änr KS 2021/414 

Beslut 
 Reservera cirka 10.500 kvm mark inom del av fastigheten Kristianstad  

Horna 3:12 beläget inom utökat verksamhetsområde norr om Kavrö-
vägen till Kristianstads Renhållnings AB. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) har informerat kommunlednings-
kontoret om att Åhus återvinningscentral vid Stuvaregatan behöver byggas 
ut med ytterligare fraktioner. Inom utbyggnaden planerar KRAB att kunna 
ta tillvara och utveckla återbruksverksamhet för de saker/material som 
lämnas in på återvinningscentralen. Det kan vara allt från byggmaterial till 
det som finns i våra hem och som kan vara av intresse för tredje part. 

I nu pågående arbete med att ta fram en ny detaljplanen för del av Kristian-
stad Horna 3:12 vid nuvarande återvinningscentral finns mark i direkt 
anslutning till återvinningscentralen som är lämplig för ändamålet. Den 
planerade utbyggnaden kommer att ske först om några år och att detalj-
planen inte är fastställd är inget hinder.  

Kommunledningskontoret anser att det är av största vikt att säkra återvin-
ningscentralens framtida utveckling och har upprättat ett förslag på reser-
vationsavtal med KRAB. Reservationsavtalet innebär att KRAB reserverar 
ca 10.500 kvm mark inom fastigheten Kristianstad Horna 3:12 i enlighet 
med bifogat reservationsavtal. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera cirka 10.500 kvm mark inom del av fastigheten Kristianstad  

Horna 3:12 beläget inom utökat verksamhetsområde norr om Kavrö-
vägen till Kristianstads Renhållnings AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 104. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal.
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KS § 99 

Godkännande av Barbackautredningen och  
kompletterande utredningar 
Änr KS 2019/379 

Beslut 
 För egen del godkänna rapporten Förstudie för Barbackaområdet. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra erforderliga 
utredningar till en kostnad om 1,3 mkr. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-04-24 KS 2019/379 kommun-
ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för ett arbete 
med att se på utvecklingsmöjligheter, innehåll och användning av Barbac-
kaområdet. Förstudien är nu färdigställd och har godkänts av Byggnads-
nämnden 2020-02-23 och översänd till Kommunstyrelsen.  

Förstudien belyser Barbackaområdets exploateringsförutsättningar och 
möjligheter. Barbacka området är ett av de mest attraktiva utvecklingsom-
rådena i Kristianstad på grund av dess centrala läge. Området ses som 
lämpligt för etablering av hotell och konferensanläggning men även för 
kontor, bostäder och utbildningslokaler. Mer publika verksamheter är att 
föredra i den södra delen av Barbackaområdet där mest människor rör sig. 
Hur hög exploateringsgraden kan bli och vilken verksamhet som kan bli 
aktuell styrs av de kompletterande utredningarna i samband med kom-
mande detaljplaneläggning.  

För att området ska kunna utvecklas behöver översvämningsskyddet 
säkerställas. Arbete med vallskyddet pågår enligt den tidplan som antogs 
av Kommunstyrelsen 2020-01-27. Översvämningsskyddet Långebro –
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P2norr (med Barbackaområdet inom delsträckan) är tidplanerat till år 
2035.  

Förstudien pekar på att det erfordras kompletterande utredningar bland 
annat kopplat till centrala stadens trafiklösningar (samlade effekten av 
exploateringar inom centrala staden), samt fördjupad utredning för vatten- 
och avloppskapacitet och en samlad bild av rekreation utifrån planerad 
bebyggelse. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 För egen del godkänna rapporten Förstudie för Barbackaområdet. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra erforderliga 
utredningar till en kostnad om 1,3 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 105. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 46. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
Förstudie för Barbackaområdet 2021-02-23 inklusive bilagor.
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KS § 100 

Avsiktsförklaring Högskolan 
Änr KS 2021/474 

Beslut 
 Godkänna avsiktsförklaringen med Högskolan i Kristianstad rörande 

fastigheter inom Barbacka området. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet ställer sig positiva till beslutet om en avsiktsförklaring med 
syfte att belysa och klarlägga frågor av betydelse för projektet. 

Med tanke på tidigare oklarheter vill vi dock poängtera att vi med detta inte 
har tagit ställning i sak utan återkommer när utredning kring bl.a. infra-
struktur och trafiklösningar redovisats.” 

 

Sammanfattning 
Högskolan i Kristianstad (HKR) och Kristianstads kommun har under en tid 
haft dialog avseende HKR:s tankar om att flytta från Näsbyområdet in till 
de centrala delarna av Kristianstad där fastigheten Kristianstad Båthamnen 
1, där Tivolibadet ligger, har varit HKR:s första alternativ till etablering av 
en ny central högskola. 

Efter dialog med Kommunen har fastigheten Båthamnen avskrivits och 
Kommunen har föreslagit andra alternativ där fastigheterna Kristianstad 
Kvarnen 11, Kristianstad Kvarnen 13 och del av Kristianstad 4:4 som 
Kommunen äger, samt fastigheten Kristianstad Kvarnen 26, som Kommu-
nen äger genom sitt dotterbolag C4 elnät AB, är ett alternativ som HKR:s 
styrelse vill gå vidare med. 
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En avsiktsförklaring har förhandladats fram för att formalisera formerna i 
kommande arbete med att ta fram underlag inför ett planarbete.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avsiktsförklaringen med Högskolan i Kristianstad rörande 

fastigheter inom Barbacka området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 106. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 87. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Avsiktsförklaring med Högskolan Kristianstad med bilaga.
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KS § 101 

Genomförandeavtal Åhus mellan Skånetrafiken och  
Kristianstad kommun 
Änr KS 2021/398 

Beslut 
 Godkänna genomförandeavtalet Åhus Skånetrafiken och Kristianstads 

kommun. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att un-
derteckna genomförandeavtalet. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckningar: 

”Vänsterpartiet är kritiska till själva grunden i detta avtal. Skånetrafikens 
eviga dogmatism kring genare linjer har gång efter annan visat sig leda till 
att människor ställs utan möjlighet till kollektivtrafik. 

Istället för att fokusera på genare och snabbare linjer borde kollektivtrafi-
ken utgå ifrån de boendes behov och i synnerhet de invånare som saknar 
andra alternativ är resande med kollektivtrafiken.” 

 

Sammanfattning 
Regionbuss linje 551 som idag trafikerar stråket Yngsjö – Åhus – Kristian-
stad är en av de busslinjer i Skåne som har störst antal kollektivtrafikrese-
närer.  

Linje 551 utgör stommen i stråket Åhus-Kristianstad och kommer bära 
större delen av utbudet och resenärerna i stråket. Linje 551 får nu en gena-
re körväg och kommer erbjuda snabbare och mer attraktiva resor mellan 
Kristianstad och Åhus. Linje 552 införs som komplement till linje 551, med 
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syfte att trafikera mer centrala delar av Åhus där linje 551 inte längre 
kommer trafikera. 

Genomförandeavtal ska tydliggöra ansvarsfördelning mellan kommunen 
och Skånetrafiken. 

Genomförandet ska vara klart till tidtabellsskiftet i december 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna genomförandeavtalet Åhus Skånetrafiken och Kristianstads 

kommun. 

 Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommunstyrelsens ordförande att un-
derteckna genomförandeavtalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 88. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-17. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-23. 
Genomförandeavtal Åhus – Skånetrafiken och Kristianstads kommun.
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KS § 102 

Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 
2040 
Änr KS 2020/1365 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande daterat 2021-04-09. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet ställer sig i stora delar bakom kommunstyrelsens yttrande, 
dock saknar vi ett antal frågor som behöver lyftas. De tre punkter som vi 
vill lyfta fram och som inte finns med i KS yttrande är: 

- Behovet av att betona förnybar och lokal elproduktion i skrivningar 
kring regionens framtida energilösningar 

- Den regionala vikten av nya stambanor, för rörlighet över hela re-
gionen med hjälp av anslutande kollektivtrafik från mindre orter 
och landsbygd 

- Vikten av att planerat och uppkommande underhåll på befintligt 
järnvägsnät utförs och prioriteras fristående från planerade nyin-
vesteringar” 

 

Sammanfattning 
Kristianstad kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till 
Regionplan för Skåne 2022- 2040 (Regionplan). Detta yttrande har framta-
gits i dialog mellan medlemskommunerna i Skåne Nordost. ”Skåne Nord-
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osts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 
2022-2040 med tillhörande bilagor” är framtaget utifrån gemensamma 
ställningstaganden inom Skåne Nordosts medlemskommuner. Utifrån detta 
har ett gemensamt ställningstagande gällande samrådsyttrande Regionplan 
Skåne 2022-2040 arbetats fram. Skåne Nordosts styrelse har 2020-12-10 
och den 2021-02-04 beslutat att ställa sig bakom dels planeringsunderlaget 
och dels underlag till yttrandet. Skåne Nordosts styrelse har föreslagit att 
även medlemskommunerna ställer sig bakom det gemensamt framtagna 
”Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för 
Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor” och yttrandet för Regionplan 
Skåne 2022-2040 i respektive kommun.  Utöver de gemensamma Skåne 
Nordost synpunkterna kan respektive medlemskommun göra tillägg med 
kommunspecifika yttranden.  

Kristianstad kommun specifika kommuntillägg rör främst flerkärnighet, 
strategisk bebyggelseutveckling, kollektivtrafik samt potentiella vision- och 
utvecklingsfrågor. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande daterat 2021-04-09. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 109. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-09. 
Missiv samråd Regionplan för Skåne 2022-2040. 
Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn Kristianstad – Hässleholm. 
Bilaga 2: Fördjupning. 
Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regi-
onplan för Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor.
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KS § 103 

Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd 
Änr KS 2021/147 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2021-04-27  

§ 101. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Utredningens uppdrag har varit att se över strandskyddslagstiftningen i 
grunden och att föreslå de förändringar som behövs för att få en ökad 
differentiering som tar hänsyn till att förutsättningarna skiljer sig åt och att 
tillgången till sjöar och stränder är olika i landet, liksom befolkningstäthet 
och exploateringstryck. 

Kristianstads kommun anser att en översyn av strandskyddet är välkom-
met och att en revidering är nödvändig inom flera områden. Det är också 
viktigt att fastställa att det inom Kristianstads kommun, liksom i stora delar 
av resten av Skåne, finns områden där exploateringstrycket är högt och 
tillgång till rekreationsområden är få, och som därför bör ha ett fortsatt 
säkrat skydd för stränderna. 

Det kan konstateras att flera av förslagen är bra och som Kristianstads 
kommun tillstyrker. Det kan tyvärr även konstateras att utredningen inte 
når ända fram i sitt uppdrag att reformera strandskyddslagstiftningen. 
Nämnden saknar framförallt en tydlig inriktning mot ett ökat kommunalt 
ansvar för strandskyddet, som hade kunnat ge betydande förbättring ge-
nom att tillämpa lokala kunskaper om strandområden som är skyddsvärda 
och områden som inte har samma kvalitéer. 
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Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Avge yttrande i enlighet med Byggnadsnämndens beslut 2021-04-27  

§ 101. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2021-04-27 § 101. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-16. 
Remiss Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 
2020:78, 2021-02-03.
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KS § 104 

Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning  
av den nya pandemilagen 
Änr KS 2021/434 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen 

(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid19. 

 Kommunstyrelsen ska anmäla beslut fattade med stöd av delegations-
bemyndigandet till nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att i den andra beslutssatsen ta bort ordet ordinarie. 

 

Sammanfattning 
En ny särskild pandemilag gäller sedan den 10 januari 2021. Lagen ger 
regeringen möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter 
om vissa angivna begränsningar. Det förordas att kommunfullmäktige 
delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut, då dessa kan 
antas bli brådskande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid19. 
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 Kommunstyrelsen ska anmäla beslut fattade med stöd av delegations-
bemyndigandet till nästkommande ordinarie kommunfullmäktige-
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 112. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-25.
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KS § 105 

Projektdirektiv för utbyggnad av skyddsvallar fas 1 
Änr KS 2021/318 

Beslut 
 Anta bilagt projektdirektiv för arbeten fram till och med färdiga bygg-

handlingar för Hammarslundsvallen, Norra Hedentorpsvallen, Bomga-
tan – Långebro, Södra Hedentorpsvallen och Alevägsvallen inklusive ti-
diga utredningar enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-24 § 71 att anta projektdirektiv för 
utbyggnad av skyddsvallar fas 1. I beslut, tjänsteutlåtande och projektdi-
rektiv i ärendet till Kommunstyrelsen 2021-03-24 angavs att kostnaderna 
för att ta fram bygghandlingar bedöms uppgå till 57 mkr. Kostnadssam-
manställningen var fel och kostnaden beräknas istället uppgå till 71 mkr. 
Löptiden för Norra Hedentorpsvallen fattades ett år. 

Skyddsvall Löptid Bedömd kostnad 
inkl. index 

Hammarslundsvallen 2021-2022 12,5 mkr 

Norra Hedentorpsvallen 2021-2024 13,9 mkr 

Bomgatan – Långebro 2021-2026 12,7 mkr 

Södra Hedentorpsvallen 2026-2029 11,2 mkr 

Alevägsvallen 2026-2031 20,5 mkr 

SUMMA  71 mkr 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-28  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att anta, plan för utbyggnad av 
skyddsvallar, som ett planeringsunderlag. Kommunstyrelsen gav i samma 
beslut kommunlednings-kontoret i uppdrag att genomföra föreslagna 
inledande arbeten, och att projektera Hammarslundsvallen, Norra- och 
Södra Hedentorpsvallen, Långebro-Bomgatan som utgör FDU objekt i 
vallutbyggnadsplanen samt Alevägsvallen. KS beslutade också att kommun-
ledningskontoret ska återkomma med underlag för beslut om att starta 
entreprenadarbeten för projekterade skyddsvallar. Målet är att bygghand-
lingar och underlag för beslut om entreprenadstart ska vara klart så att 
entreprenadarbetena för respektive skyddsvall kan startas år: 

- 2023 för Hammarslundsvallen 

- 2025 för Norra Hedentorpsvallen 

- 2027 för Bomgatan – Långebro 

- 2030 för Södra Hedentorpsvallen 

- 2032 för Alevägsvallen 

Projektdirektivet innehåller uppgifter om vad som ska göras angående de 
fem skyddsvallarna, anger exempel på leveranser med tidsförhållanden 
samt att kostnaderna för att ta fram bygghandlingar bedöms uppgå till 71 
mkr.  

Enligt reglementet ansvarar tekniska nämnden för upphandling och entre-
prenadarbeten när det gäller skyddsvallar. Kostnader för framtagande av 
förfrågningsunderlag mm ingår i de bedömda kostnaderna för entrepre-
nadarbetena i plan för utbyggnad av skyddsvallar och redovisas i bilaga 3 
Kostnadssammanställning.  

Förslag på entreprenadkontrakt med bl. a. tidplan och kostnadssamman-
ställning, kommer att ingå i underlag för beslut om att starta entreprenad-
arbeten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta bilagt projektdirektiv för arbeten fram till och med färdiga bygg-

handlingar för Hammarslundsvallen, Norra Hedentorpsvallen, Bomga-
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tan – Långebro, Södra Hedentorpsvallen och Alevägsvallen inklusive ti-
diga utredningar enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 89. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-30. 
Kommunledningskontorets förslag på projektdirektiv 2021-03-30 för fas 
ett enligt plan för utbyggnad av skyddsvallar.
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KS § 106 

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

Beslut 
 Godkänna årsrapporten. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 om en reviderad arbetsmark-
nadspolitisk handlingsplan. 

Målet anges i andel personer i arbetsmarknadsåtgärd i förhållande till 
samtliga tillsvidareanställda i kommunen. Målet för 2020 var ett årssnitt på 
6,3%. Under 2020 deltog i snitt 325 personer/månad i arbetsmarknadsåt-
gärd inom kommunkoncernen. Antalet motsvarar 4,4 % av kommunens 
tillsvidareanställda. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna årsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 90. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-02-25 § 38. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-22. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan årsuppföljning 2020, 2020-01-22. 
Bilaga 1 Arbetsmarknadsåtgärder 2020, 2020-01-22. 
Bilaga 2 Uppföljning av arbetsmarknadsanställningar, 2020-01-22. 
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Bilaga 3 Kommunala jobb till unga, 2020-01-20. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen av Kommunstyrelsen 
2020-03-18.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 107 

Svar på revisionsrapport - Granskning av intern  
kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 
Änr KS 2021/292 

Beslut 
 Översända kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-17 

som svar till Kommunrevisionen. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Det har skett en granskning av intern kontroll i hantering av anställdas  
bisysslor i slutet på 2020 och början av 2021. Revisionsbolaget PwC har på  
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun  
genomfört en granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas  
bisysslor. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunstyrelsen har  
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor. 

Följande revisionsfrågor har används för att svara mot syftet:  

 Finns det ändamålsenliga riktlinjer och rutiner rörande anställdas  
eventuella bisysslor och efterlevs de?  

 Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning  
som bisysslor förekommer bland de anställda?  

 Har kommunstyrelsen kännedom/kontroll om i vilken utsträckning det  
förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som  
bedriver affärer med Kristianstads kommun?  

Efter genomförd granskning bedömer kommunrevisorerna att Kommun-
styrelsens interna kontroll avseende anställdas bisysslor inte är tillräcklig.  
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Kommunrevisorerna har lämnat rekommendationer till Kommunstyrelsen  
för att den interna kontrollen ska bli tillräcklig. Kommunledningskontoret  
har lämnat svar på rekommendationerna i detta tjänsteutlåtande. 

Sammanfattningsvis föreslår kommunledningskontoret följande åtgärder: 

- Översyn och revidering av riktlinjerna för hanteringen av anställ-
das bisyssla.  

- Översyn och revidering av blanketter kopplade till hanteringen av  
anställdas bisyssla. 

- Säkerställa rutinerna kring hur medarbetare blir informerade om  
sin skyldighet att anmäla sin bisyssla till arbetsgivaren.  

- Översyn och revidering av delegationsordningarna i  
Kommunstyrelsen och alla nämnder så att det framgår vem som är  
delegat att förbjuda bisyssla.  

- Översyn och revidering av Reglementet för verifikationer med  
tillämpningsanvisningar. 

- Intern kontroll för kommande år kommer att innehålla en punkt för  
granskning av attester.  

- Kontroll om befintliga digitala HR stödsystem går att använda för  
att skapa en smidigare administrativ hantering. 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Översända kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-17 

som svar till Kommunrevisionen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-04-19 § 15. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-17. 
Revisionsgranskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor. 
Missivbrev – Granskning av internkontroll i hantering av anställdas  
bisysslor. 
Riktlinjer för bisysslor 2007-03-21.
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KS § 108 

Ändring av sammanträdestider för Kommunstyrelsen  
i juni 2021 
Änr KS 2020/834 

Beslut 
 Sammanträdestid för Kommunstyrelsen i juni 2021 flyttas från 16 juni  

till 23 juni och utfärden på eftermiddagen ställs in. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige att flytta 
sammanträdestid i juni 2021 från 22 juni till 16 juni. Kommunfullmäktiges 
budgetsammanträde planeras till 16 november. Det innebär att följande 
ändringar av Kommunstyrelsens och Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträden föreslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutssammanträde 2 juni flyttas till 15 
juni (obs tisdag). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts informationssammanträde 23 juni 
flyttas till 2 juni. 

Företagsbesök 2 juni flyttas till 9 juni. 

Kommunstyrelsens sammanträde 16 juni flyttas till 23 juni och eftermid-
dagens utfärd ställs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsen 
 Sammanträdestid för Kommunstyrelsen i juni 2021 flyttas från 16 juni  

till 23 juni och utfärden på eftermiddagen ställs in. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 91. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-26. 
Sammanträdeskalender 2021.
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KS § 109 

Slopad avgift för prövning till högre betyg 
Änr KS 2021/534 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Slopa avgiften för tidigare gymnasieelevers prövning till högre betyg 

under perioden 2021-07-01 – 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Alla elever som har avslutat gymnasieskolan och som har betyget F eller 
saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett godkänt 
betyg på kursen. Denna prövning är kostnadsfri. Det finns även möjlighet 
att göra prövning för att nå ett högre betyg på kurs man redan har ett 
godkänt betyg i, detta mot en avgift på 500 kronor. Dessa prövningar sker 
normalt via vuxenutbildningen. 

Sedan den 18 mars 2020 har det på gymnasieskolorna på grund av rådande 
pandemi bedrivits fjärrundervisning i olika omfattning. Utgångspunkten är 
emellertid att skolor ska bedriva närundervisning, eftersom det är den 
undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Hur stor 
utbildningsskulden blir på grund av fjärrundervisning vet ingen i dag, men 
forskarna är överens om att många som gått i skolan under pandemin har 
upplevt sämre förutsättningar och de som drabbats hårdast är generellt de 
med sedan tidigare sämst förutsättningar.  

Som en kompensatorisk åtgärd för de tidigare gymnasieelever som avser 
göra prövning för högre betyg föreslår barn- och utbildningsförvaltningen 
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att nuvarande avgift på 500 kronor slopas under perioden 20210701 – 
20221231. 

Beräknat bortfall av intäkter med slopad avgift under angiven period be-
räknas uppgå till 250 000 – 300 000 kronor, beroende på nyttjandegraden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Slopa avgiften för tidigare gymnasieelevers prövning till högre betyg 
under perioden 2021-07-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 113. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-06 § 38. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30 § 4. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-22.
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KS § 110 

Halverad avgift för torghandel och matvagnar 
Änr KS 2021/602 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna förslaget om halvering av hyra/avgift för torghandel och 

matvagnar (foodtrucks) under 2021. 

 Godkänna förslaget om retroaktiv reglering. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I Kristianstad och Åhus bedrivs torghandel samt uppställning för matvag-
nar. Tekniska förvaltningen föreslår en halvering av avgift för dessa, med 
kommunen kontrakterade, utövare under 2021.  

Tekniska förvaltningen förslår även att regleringen sker retroaktivt från 
den 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. Sänkningen gäller även 
för under året tillkommande verksamheter inom ramen för beslutet. 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Godkänna förslaget om halvering av hyra/avgift för torghandel och 
matvagnar (foodtrucks) under 2021. 

 Godkänna förslaget om retroaktiv reglering. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-04-22 § 46. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-19.
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KS § 111 

Arvode för Krinova AB:s styrelse 
Änr KS 2021/509 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Lämna följande direktiv till stämmoombudet för Krinova AB:s bolags-

stämmor: 

- Arvodet för ordföranden ska vara 18 procent av ett helt grundarvo-
de för förtroendevald i Kristianstads kommun. För 2021 är det 11 
992 kr per månad. 

- Arvodet för externa ledamöter ska vara: 

2,8 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristian-
stads kommun för sammanträde som pågår 5 timmar eller mer. För 
2021 är det 1865 kr. 

2 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristianstads 
kommun för sammanträden som pågår färre än 5 timmar. För 2021 
är det 1332 kr. 

- Arvodena ska räknas upp årligen enligt Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Krinova AB:s (nedan kallat Krinova) styrelse består av sex ledamöter. 
Kommunen utser sex ledamöter varav näringslivet ska vara representerat 
med tre ledamöter, inklusive ordförandeposten och högskolan Kristianstad 
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nominerar en ledamot. Kommundirektören är vice ordförande och högsko-
lans rektor ska ingå i styrelsen. 

Arvode utgår idag till ordföranden med 7500 kr per månad och till externa 
ledamöter med 1000 kr per sammanträde. Med externa avses de två leda-
möter som representerar näringslivet förutom ordföranden. 

Arvodet för ordföranden föreslås höjas till 18 procent av ett helt grundar-
vode för förtroendevald i Kristianstads kommun. För 2021 är det 11 992 kr 
per månad.  

Arvodet för externa ledamöter föreslås ändras till: 

- 2,8 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristian-
stads kommun för sammanträde som pågår 5 timmar eller mer. För 
2021 är det 1865 kr. 

- 2 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristianstads 
kommun för sammanträden som pågår färre än 5 timmar. För 2021 
är det 1332 kr. 

Arvodena ska räknas upp årligen enligt Arvodesbestämmelser för förtro-
endevalda i Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Lämna följande direktiv till stämmoombudet för Krinova AB:s bolags-
stämmor: 

- Arvodet för ordföranden ska vara 18 procent av ett helt grundarvo-
de för förtroendevald i Kristianstads kommun. För 2021 är det 11 
992 kr per månad. 

- Arvodet för externa ledamöter ska vara: 

2,8 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristian-
stads kommun för sammanträde som pågår 5 timmar eller mer. För 
2021 är det 1865 kr. 
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2 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristianstads 
kommun för sammanträden som pågår färre än 5 timmar. För 2021 
är det 1332 kr. 

- Arvodena ska räknas upp årligen enligt Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 115. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Kristianstads kommun.
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KS § 112 

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i  
Kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamot i  
Kommunstyrelsens personalutskott efter Kamilla  
Danielsson (L) och avsägelse samt fyllnadsval som  
ersättare i Kommunstyrelsens personalutskott efter  
Henny Tillberg (L) 
Änr KS 2021/204 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsut-
skott efter Kamilla Danielsson (L) intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelsens arbetsutskott förrättas nästa gång. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ledamot i Kommunstyrelsens personalut-
skott efter Kamilla Danielsson (L) intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång. 

 Välja Radovan Javurek (L) till ersättare i Kommunstyrelsens perso-
nalutskott efter Henny Tillberg (L) intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Förslag till Kommunstyrelsen 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ersättare i Kommunstyrelsens arbetsut-
skott efter Kamilla Danielsson (L) intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelsens arbetsutskott förrättas nästa gång. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-28  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Välja Henny Tillberg (L) till ledamot i Kommunstyrelsens personalut-
skott efter Kamilla Danielsson (L) intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång. 

 Välja Radovan Javurek (L) till ersättare i Kommunstyrelsens perso-
nalutskott efter Henny Tillberg (L) intill det sammanträde då val av 
kommunstyrelsens personalutskott förrättas nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19. 
Avsägelse Kamilla Danielsson 2021-02-14 och 2021-02-17. 
Avsägelse Henny Tillberg 2021-03-31.
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KS § 113 

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för  
Tollarps medborgarhus för år 2021-2022 
Änr KS 2021/281 

Beslut 
 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för 

Tollarps Medborgarhus för tiden från och med den 1 januari 2021 till 
och med den 31 december 2022: 

Två ledamöter  
Anders Nyberg M 
Kerstin Brangefors S 
  
Två ersättare  
Emil Israelsson C 
Eva-Lott Ahl S 

 

Valberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för 

Tollarps Medborgarhus för tiden från och med den 1 januari 2021 till 
och med den 31 december 2022: 

Två ledamöter  
Anders Nyberg M 
Kerstin Brangefors S 
  
Två ersättare  
Emil Israelsson C 
Eva-Lott Ahl S 
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Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 23. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-26.
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KS § 114 

Medborgarförslag - Revidera och utveckla uppdragen  
till AB Kristianstadsbyggen 
Änr KS 2019/1039 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommit 2019-10-21 föreslår förslagsställaren att 
revidera och utveckla uppdragen till ABK genom att reducera ABK:s inne-
hav av bostäder med 3000 genom försäljning och bildande av bostadsrätts-
föreningar. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarför-
slaget till Kommunstyrelsen för beredning. 

AB Kristianstadsbyggens marknadsandel för hyresrätter i Kristianstads 
kommun har sjunkit ifrån 65 % år 2015 till 60 % år 2019. Antalet bostäder 
har ökat ifrån 8 885 till 9 137 st under samma period, vilket innebär att 
övriga marknaden byggt mer än vad AB Kristianstadsbyggen har gjort. 

I nuvarande ägardirektiv för ABK står följande: 

"Det innebär för bolaget att om det finns intresse från hyresgäster och om 
affärsmässiga förutsättningar föreligger, medverka till ombildning av 
hyresrätter till bostadsrätter, samt försälja den då aktuella fastigheten.” 

En översyn av alla ägardirektiv såväl som bolagspolicy planeras under år 
2021, där dessa synpunkter får beaktas. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Medborgarförslaget anses besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 92. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-16. 
Remiss 2020-01-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 254. 
Medborgarförslag 2019-10-21.
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KS § 115 

Medborgarförslag - Förslag om att inte tillåta fri  
ridning längs Kristianstads kust 
Änr KS 2020/1113 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att inte tillåta fri rid-

ning längs Kristianstads kust. 

Kommunfullmäktige beslutade nyligen att häva det ridförbud som tidigare 
funnits längs kusten från Kronoskogen till Juleboda. Det är idag allmänt 
känt bland naturvårdare och forskare att markstörning är positivt för 
naturvärdena på sandiga marker. Kommunfullmäktiges beslut baserades 
bland annat på denna kunskap. 

Genom att tillåta ridning längs med kusten öppnas det upp för ett mer 
naturligt inslag av markstörning. Idag är ridningen styrd till ett fåtal ridsti-
gar och där blir det ett högre tryck på en mindre yta. Det är fortfarande 
förbjudet att rida på markerade motionsspår. 

Stora delar av Kristianstads kuststräcka söder om Åhus utgörs av skyddad 
natur. Detta betyder att respektive reservatsförvaltare och ansvariga myn-
digheter kommer att kunna reglera ridningen genom reservatsföreskrif-
terna. 

Kristianstads kommun kommer framöver att utvärdera de långsiktiga 
effekterna av beslutet. 
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Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunfullmäktiges 
beslut (2020-10-13 § 183) kommer att gynna både friluftsliv och naturvär-
den längs kommunens kuststräcka. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 93. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-04. 
Yttrande över förslag till beslut 2021-03-06. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-03. 
Remiss 2020-10-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-13 § 201. 
Medborgarförslag 2020-10-05.
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KS § 116 

Medborgarförslag - Fler cykelvägar i Östra Sönnarslöv 
Änr KS 2020/831 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 

 

Sammanfattning 
har kommit in med ett medborgarförslag om fler cykelvägar till 

Östra Sönnarslöv. 

Cykelvägsförbindelse till och från Östra Sönnarslöv ser kommunen som ett 
bra förslag. Skulle det finnas cykelväg till Tollarp eller Everöd så skulle 
möjligheten till hållbart resande öka då Everöd och Tollarp har bra kollek-
tivtrafikförsörjning. Cykelväg till Tollarp hade även ökat tillgängligheten till 
service då Tollarp är en av kommunens basorter. 

I trafikplan för Kristianstads kommun finns cykelväg Tollarp – Östra Sön-
narslöv och Everöd – Östra Sönnarslöv med som objekt. Eftersom cykelvä-
garna är tänkt att gå längs med de statliga vägarna  Sönnarslövsvägen 
respektive Everödsvägen måste cykelvägarna in i den regionala cykelvägs-
planen. 

Som det ser ut nu så är ingen av cykelvägarna till Östra Sönnarslöv med i 
den regionala cykelvägsplanen. Kommunen arbetar succesivt med att få in 
fler av våra cykelvägsobjekt i den regionala cykelvägsplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-28  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 94. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-16. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-09. 
Remiss 2020-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 154. 
Medborgarförslag 2020-08-08.
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KS § 117 

Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östra  
Sönnarslöv och Tollarp 
Änr KS 2020/826 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 

 

Sammanfattning 
har kommit in med ett medborgarförslag om cykelväg mellan 

Östra Sönnarslöv och Tollarp. 

Cykelvägsförbindelse till och från Östra Sönnarslöv ser kommunen som ett 
bra förslag. Skulle det finnas cykelväg till Tollarp så skulle möjligheten till 
hållbart resande öka då Tollarp har bra kollektivtrafikförsörjning. Cykelväg 
till Tollarp hade även ökat tillgängligheten till service då Tollarp är en av 
kommunens basorter. 

I trafikplan för Kristianstads kommun finns cykelväg Tollarp – Östra Sön-
narslöv med som objekt. Eftersom cykelvägen är tänkt att gå längs med den 
statliga vägen  Sönnarslövsvägen måste cykelvägen in i den regionala 
cykelvägsplanen. 

Som det ser ut nu så är cykelvägen mellan Östra Sönnarslöv och Tollarp 
inte med i den regionala cykelvägsplanen. Kommunen arbetar succesivt 
med att få in fler av våra cykelvägsobjekt i den regionala cykelvägsplanen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-02-16. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 95. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-16. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2021-03-09. 
Remiss 2020-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 151. 
Medborgarförslag 2020-08-06.
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KS § 118 

Motion - Offentligt drivna vårdboenden 
Änr KS 2020/657 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå motionen. 

Reservationer 

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

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.  

VoB Syd AB har en unik möjlighet som offentligägt bolag att driva många av 
de boende som lyfts fram i svaret. Det är just komplexiteten och svårighe-
ten att förutse behoven i enstaka kommuner som gör att denna typ av 
boende bäst driva på kommungemensam nivå. 

Genom drift på kommungemensam nivå kan vi som kommun också enklare 
undvika de alltför många oseriösa bolag som finns i dessa branscher.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) föreslår i motion till kommunfullmäktige att Kommun-
styrelsen får i uppdrag att verka för att Kommunförbundet Skåne, istället 
för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett system där 
kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna i offentlig 
regi. 

Omsorgsförvaltningen köper årligen några platser i olika verksamheter för 
att lösa omsorgen för personer med komplexa behov där vi av olika anled-
ningar inte kan lösa omsorgen på ett tillfredställande sätt. Det varierar över 
tid och kan vara korta eller längre placeringar samt också väldigt olika 
områden exempelvis särskilt boende för äldre med kognitiv sjukdom 
och/eller psykiatrisk sjukdom, boende enligt LSS för såväl unga som äldre 
med komplex problematik.  

De personer som behöver dessa typer av boende har så komplexa behov  
att det är omöjligt för kommunen att ha egen beredskap för denna typ av 
ärenden. Ibland kan målet vara en kortare placering för att sedan lösa det i 
egen regi på hemmaplan, då placeringar av denna art ofta får ske på annan 
ort. Förvaltningen ser vanligen helst att våra medborgare kan bo kvar i 
hemkommunen på lång sikt för att exempelvis bibehålla nätverk. 

Förvaltningen bedömer inte driftsformen vid placering utan söker efter 
lämplig plats för den enskilde. Även med kommunala bolag som VoB så kan 
inte säkerställas att dessa alltid kan tillhandahålla boende i aktuell situa-
tion. Då man fortsatt behöver söka efter en lämplig plats för den enskilde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 96. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-03-24 § 49. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Remiss 2020-09-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 82. 
Motion 2020-06-04.
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KS § 119 

Motion - Inför Kulturgaranti för äldre 
Änr KS 2020/1390 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katrina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

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 
Kristina Lindbåge (S), Therese Sturesson (S) och Anders Tell (S) föreslår i 
en motion att ge kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med om-
sorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett koncept för att nå ut med ett 
professionellt kulturutbud till alla äldreboende, samt att låta Kommunfull-
mäktige besluta om budget på 500 000 kr för 2022 till införandet av en 
kulturgaranti. 
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Omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på 
remiss. 

Omsorgsnämnden anför följande: Omsorgsförvaltningens kultursamordna-
re samarbetar med kulturstrateg från kultur- och fritidsförvaltningen. 
Kultursamordnaren samordnar förvaltningens kulturombud. Målsättning-
en är minst två kulturaktiviteter per termin och boende. Det finns en bud-
get på 320 tkr för aktiviteter inom kultur och socialt innehåll i vård- och 
omsorgsboende inom Omsorgsnämndens budget. 

Kultur- och fritidsnämnden anför följande: I nuläget finns en budget på 320 
tkr för kultur och socialt innehåll i äldreomsorgen inom Omsorgsnämndens 
budget. Kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen arbetar 
sedan 2014 strukturerat med professionellt kulturutbud i äldreomsorgen.  

Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på att budgetmedel tillförs till 
kultur i äldreomsorgen. Detta skulle innebära förstärkning av kulturutbu-
det med fler professionella kulturarrangemang och fördjupningar samt 
större möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för personal. Med en 
utökad budget ges även möjlighet till angelägna evidensbaserade utveck-
lingsinsatser inom t ex fältet demensvård och musik, något som kan påver-
ka vårdvardagen positivt för såväl brukare som personal. Strukturen är 
dock redan idag en form av kulturgaranti med ett pågående kontinuerligt 
samarbete och uppsatta mål för antal kulturaktiviteter för vård- och om-
sorgsboenden per år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 97. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-03-24 § 48. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-03-11 § 30. 
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Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
Remiss 2020-12-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 275. 
Motion 2020-12-04.
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KS § 120 

Motion - Utred möjligheten att servera vildsvinskött i  
våra kommunala verksamheter 
Änr KS 2020/983 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun har genom Annelie Fälth 
Simonsson och Anders Nilsson i en motion från 2020-09-09 föreslagit 
kommunfullmäktige att besluta att barn- och utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen utreder förutsättningarna för upphandling av vild-
svinskött vid kommande upphandlingar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-21 § 117. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-30. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-30. 
Remiss 2020-09-25. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 124. 
Motion 2020-09-09.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2021-04-28  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 121 

Initiativärende - Belöna personal i omsorgsverk-
samheten med kompensationsledighet för alla upp-
offringar under coronapandemin 
Änr KS 2021/631 

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 i Kristianstad vill tacka personalen inom omsorgen 
då de har haft enväldigt hög arbetsbelastning under coronapandemin. 
Arbetsuppgifterna har inneburit extra påfrestningar både fysiskt och psy-
kiskt samt större anspänningar och en försvårad arbetsmiljö. Vi föreslår 
därför att omsorgspersonalen belönas med två arbetsdagars kompensa-
tionsledighet. 

Alla anställda inom Kristianstads kommuns omsorg är värda en stor eloge 
för sina insatser. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna i Kristian-
stad: 
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Att: Ge Kommunledningen - personalutskottet i uppdrag att utarbeta en 
plan för att ge tillsvidareanställd omsorgspersonal samt långtidsvikarier 
inom omsorgen två dagars kompensationsledighet, som tack för insatser i 
samband med Coronapandemin.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende, 2021-04-28.
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