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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 149 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Planeringsstrateg Magnus Lund informerar om hållbarhetsarbetet. 

 Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C), tekniska förvalt-
ningens förvaltningschef Jimmy Källström och avdelningschef Christer 
Nothnagl informerar om projektet för om- och tillbyggnad av centrala 
reningsverket. 

 Säkerhetschef Andreas Poppius informerar om det aktuella inbrottet i 
Östra kommunhuset. 
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KS § 150 

Delgivningar 
Änr KS 2021/12 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/753 Hid 2021.3331 
Kristianstads kommuns ungdomsråd – Skrivelse om cykelstationer i Kristi-
anstads kommun.
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KS § 151 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2021/9 

Beslut 
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/9 Hid 2021.4270 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021-05-18 — 2021-06-14.
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KS § 152 

Månadsuppföljning avseende ekonomi 
Änr KS 2021/10 

Beslut 
 Notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk  
månadsuppföljning från nämnder och styrelser för maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning maj 2021.
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KS § 153 

Planeringsförutsättningar för 2022 
Änr KS 2021/475 

Beslut 
 Nämndernas planeringsförutsättningar för 2022 är ramar enligt kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-21. Ramarna är ex-
klusive lönekostnadsökningar, ökningar av kapitalkostnader och fas-
tighetsförändringar. Volymer kompenseras enligt överenskommen 
modell för beräkning av volymförändringar. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till planerings-
förutsättningar för 2022. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-18 § 45 att förändra budgetproces-
sens tidplan framöver, då budgetbeslut tas i Kommunfullmäktige i juni 
istället för i november (förutom valår, då beslutet tas i november). På 
grund av coronapandemin ändrades budgetprocessen år 2021 (dvs budget 
2022) till att ta beslut om budget i november, med resultatet att plane-
ringsförutsättningar tas på Kommunstyrelsen i juni. 

Budgetberedningen genomfördes den 20 och 23 april och hade huvudfokus 
på verksamhetsmål, strategisk färdplan och ekonomiska ramar för driften. 
Alla nämnder fick (utifrån en förbestämd mall) beskriva sina förutsättning-
ar och prioriteringar inför kommande år. Den 4 maj genomfördes sedan en 
särskild budgetberedning med fokus på investeringar, där de investerings-
tunga nämnderna presenterade sina förslag och prioriteringar. 

De ekonomiska förutsättningarna är något osäkra och varierar mer än 
vanligt, vilket till stora delar orsakas av Corona. I slutet av 2020 såg de 
ekonomiska förutsättningarna (främst skatteintäkter) för 2022 ganska 
dystra ut. Detta har dock lättat något fram till senaste skatteunderlagspro-
gnosen som presenterades 29 april. Förändringar som redan är beslutade 
är till exempel ett generellt statsbidrag kopplat till Corona, som ger Kristi-
anstads kommun 58 miljoner kronor extra under år 2021, vilket sedan 
halveras till 29 miljoner kronor år 2022 för att sedan tas bort år 2023. 

Det finns anledning till en försiktig optimism gällande det ekonomiska läget 
och det finns nu ett positivt utrymme för att hantera volymökningar, lö-
neökningar etc. Detta har till del skapats av den förändring av de ekono-
miska ramarna som genomfördes inför år 2021.   

Ekonomiska förutsättningar för år 2022  

Efter uppräkning av skatteintäkter, lönekostnadsökningar, kostnader för 
fastigheter, pensionskostnader och ökade volymer enligt befintlig fördel-
ningsmodell, samt med ett resultatmål på 2 %, fanns 79 miljoner kronor att 
fördela i de ekonomiska ramarna.  
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Förslag till planeringsförutsättningar för år 2022  

Planeringsförutsättningarna innehåller kompensation för kostnadsökning-
ar för till exempel volymer och avtalsuppräkning. 

Det finns även med betydande prioriteringar. Utgångspunkten är förverkli-
gande av den strategiska färdplanen för 2021-2024 och de omvärldsanaly-
ser som presenterats i budgetberedningen där givetvis pandemin är en av 
faktorerna som påverkar.  

Tabellen anger förändringar av ramen: 

Omsorgsnämnden  +10 miljoner kronor 

Barn- och utbildningsnämnden +30 miljoner kronor 

Tekniska nämnden    +3 miljoner kronor 

Arbete och väldfärdsnämnden +25 miljoner kronor 

Kultur- och fritidsnämnden    +9 miljoner kronor 

Kommunstyrelsen    +2 miljoner kronor 

Höjning av friskvårdsbidrag  
(alla nämnder)    +2 miljoner kronor 

Finansen (ofördelade medel)    -2 miljoner kronor 

Summa      79 miljoner kronor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Nämndernas planeringsförutsättningar för 2022 är ramar enligt kom-

munledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-21. Ramarna är ex-
klusive lönekostnadsökningar, ökningar av kapitalkostnader och fas-
tighetsförändringar. Volymer kompenseras enligt överenskommen 
modell för beräkning av volymförändringar. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 144. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-21.
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KS § 154 

Kommunövergripande styrkort för 2021 
Änr KS 2020/284 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa kommunens övergripande styrkort. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 beslutades 2020-11-10 i Kom-
munfullmäktige § 222. Alla delar fastställdes förutom kommunövergripan-
de styrkort, då arbetet med den strategiska färdplanen pågick. Beslut om 
den strategiska färdplanen fattades av Kommunfullmäktige 2021-04-14 § 
79 och därefter har det kommunövergripande styrkortet för år 2021 tagits 
fram. 

I den strategiska färdplanen anges årliga delmål för att uppnå målen till år 
2024. Dessa delmål har automatiskt en plats i det kommunövergripande 
styrkortet för det aktuella året. Detta kompletteras sedan med mål för 
medarbetare och ekonomi.  

Strukturen med kommunövergripande styrkort är under översyn och inför 
2022 kommer en uppdatering av strukturen att ske. 

Majoriteten av nämnderna har fattat beslut om styrkort för år 2021 som 
följer de inriktningar som finns i den strategiska färdplanen.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa kommunens övergripande styrkort. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 159. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-06-01. 
Förslag på kommunövergripande styrkort för år 2021.
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KS § 155 

Kommunstyrelsens styrkort 2021 
Änr KS 2020/1355 

Beslut 
 Fastställa styrkort för 2021 för Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fastställer normalt sett styrkort och internbudget sam-
tidigt. År 2021 var inte detta möjligt, och enbart Kommunstyrelsens in-
ternbudget för 2021 fastställdes 2020-12-16, § 235. 

Att det inte var möjligt berodde på att arbetet med den strategiska färdpla-
nen pågick och därmed kunde ej det kommunövergripande styrkortet 
fastställas när budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 beslutades av 
Kommunfullmäktige 2020-11-10 § 222. Beslut om den strategiska färdpla-
nen fattades av Kommunfullmäktige 2021-04-14 § 79 och därefter har det 
kommunövergripande styrkortet för år 2021 tagits fram. Därmed kan 
kommunstyrelsens styrkort för år 2021 fastställas. 

Styrkortet är fastställt med grund i det kommunövergripande styrkortet 
och har därmed en tydlig koppling till den strategiska färdplanen. Mål och 
indikatorer är utvalda för att prioritera de insatser som genomförs under 
året.  

Kommunstyrelsens internbudget för 2021 fastställdes 2020-12-16, § 235. 

Förslag till styrkort för Kommunstyrelsen framgår av bilagor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa styrkort för 2021 för Kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 159. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-01. 
Kommunstyrelsens styrkort 2021.
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KS § 156 

Kollektivtrafikåtgärder Åhus 
Änr KS 2021/800 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Ge Tekniska nämnden en utökad investeringsram med 8 miljoner  

kronor för år 2021, vilket innebär att den totala investeringsramen  
utökas med 8 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har ansökt om utökad investeringsram med 8 miljoner 
kronor för år 2021, för genomförande av kollektivtrafikåtgärder i Åhus. 

Skånetrafiken har valt att busslinje 551 som trafikerar Åhus tätort idag 
kommer delas upp i två linjer – linje 551 och linje 552 – i samband med 
trafikstart av nytt trafikavtal i december år 2021. Ny linje 552 ska trafikera 
aktuella hållplatser i båda körriktningarna vilket är en förändring mot 
tidigare trafik på sträckan. Med anledning av denna nya linjedragning följer 
flera fysiska åtgärder, hållplatser som behöver åtgärdas och hållplatser 
som behöver nyanläggas, för att möjliggöra den nya trafikeringen. Åtta 
stycken hållplatsåtgärder behöver genomföras under år 2021 för att möj-
liggöra ny linjedragning och trafikstart december 2021.  

Åtgärderna har initierats med kort varsel av Skånetrafiken och således 
ryms inte åtgärderna inom tekniska förvaltningens budget för år 2021.  För 
att möjliggöra ett genomförande av åtgärderna krävs att tekniska nämnden 
begär en utökning av förvaltningens investeringsbudget med 8 mkr för år 
2021 av Kommunstyrelsen. 
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Ärendet har av administrativa skäl inte skickats till Kommunstyrelsen 
förrän 25 maj, därav att det är dröjsmål ifrån Tekniska nämndens beslut 
den 28 januari till dess att ärendet kommer till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Ge Tekniska nämnden en utökad investeringsram med 8 miljoner  
kronor för år 2021, vilket innebär att den totala investeringsramen  
utökas med 8 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 160. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-01. 
Tekniska nämndens beslut 2021-01-28 § 5. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-12-16. 
Bilaga 1: Översikt åtgärder. 
Bilaga 2: Barnkonventionens checklista (upprättad av Tekniska nämnden).
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KS § 157 

Pandemilager budgetkompensation 
Änr KS 2021/655 

Beslut 
 Bevilja budgetkompensation om 480 000 kr/år för pandemilager i 

kommunens byggnad på fastigheten Hvilans verkstad 2, kontraktstid 
2021-02-01 till 2024-01-31. 

 

Sammanfattning 
När pandemin kom uppstod ett behov av att snabbt tillgodose lager av 
skyddsutrustning. Efter diverse tillfälliga lösningar är kontrakt tecknat för 
förvaring inom den kommunägda fastigheten Hvilans verkstad 2, kon-
traktstid 2021-02-01 till 2024-01-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Besluta om att bevilja budgetkompensation om 480 000 kr/år för 

pandemilager i kommunens byggnad på fastigheten Hvilans verkstad 
2, kontraktstid 2021-02-01 till 2024-01-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 145. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-18. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 195. 
Pandemilager kontrakt – Hvilans verkstad 2 byggnad A. 
Omsorgsförvaltningens beslut 2020-06-03. 
Bilaga till omsorgsförvaltningens beslut – Rutin för omsorgsförvaltningen – 
Akutlager. 
Bilaga till omsorgsförvaltningen beslut - Rutin för att säkerställa skydds-
material inköp, lager och utleveranser under pågående coronapandemi.
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KS § 158 

Granskning av samverkan kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser 
Änr KS 2021/391 

Beslut 
 Lämna svar enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  

2021-06-07 till kommunrevisionen. 

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har granskat samverkan kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser. Granskningen har syftat till att bedöma om 
det finns en ändamålsenlig samverkan mellan Region Skåne och Skånes 
kommuner kring barn och unga med behov av samordnade insatser i en-
lighet med lagar och gemensamma regelverk. 

Efter genomförd granskning bedöms att det till viss del finns en ändamåls-
enlig samverkan mellan Region Skåne och Kristianstads kommun kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser i enlighet med lagar och 
gemensamma regelverk. Bedömningen grundas bland annat på att samver-
kan framför allt sker inom ramen för Lotsmodellen som erbjuder en tydlig 
ansvarsfördelning och en upparbetad struktur för arbetet. För att öka 
Lotsmodellens funktion vid komplexa ärenden har den så kallade Samba-
samordningen beslutats.  

Lotsmodellens nackdel är att den har lett till att medarbetare i kommunens 
verksamheter har låg kännedom om Samordnad individuell planering, SIP, 
samt uppfattar att Lotsmodellen ersätter den lagstadgade SIP: en. Gransk-
ningen visar också att det finns brister i kunskap om och förståelse av de 
samverkande aktörerna. Det bedöms därför finnas ett behov av informa-
tions- och utbildningsinsatser kring detta inom förvaltningarna och i den 
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politiska organisationen. Detta för att öka samverkan enligt lagar och 
gemensamma regelverk samt skapa förutsättningar för tillräcklig intern 
kontroll.  

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till Kommunstyrelsen, 
Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Arbete- och väl-
färdsnämnden för besvarande. 

Granskningsrapporten tar upp under rubriken ”Övergripande resultat för 
de deltagande kommunerna” att den interna kontrollen inte är tillräcklig 
inom de enskilda kommunerna. Förslaget är därför att analys avseende 
detta genomförs inom ramen för den interna kontrollen, för att säkerställa 
att den interna kontrollen belyser området i tillräcklig omfattning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Lämna svar enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  

2021-06-07 till kommunrevisionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 161. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-06-07. 
Missivbrev från kommunrevisionen ”Granskning av samverkan kring barn  
och unga med behov av samordnade insatser” 2021-03-10. 
Revisionsrapport ”Granskning av samverkan kring barn och unga med  
behov av samordnade insatser” från Helseplan Consulting Group AB,  
februari 2021.
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KS § 159 

Försäljning av del av Norra Åsum 2:14 
Änr KS 2017/1196 

Beslut 
 Överlåta cirka 22.160 kvm av fastigheten Kristianstad Norra Åsum 

2:14, för en köpeskilling om 100 kr/kvm samt överlåta en förrådsbygg-
nad för 300 000 kr till Rhodin Trading AB. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Rhodin Trading AB, som driver Rhodins Trafikskola, här Rhodins, arrende-
rar mark inom fastigheten Kristianstad Norra Åsum 2:14. 

Kommunen och Rhodins träffade ett markanvisningsavtal som skulle ge 
Rhodins rätt att arrendera samt förvärva mark, se bilagt markanvisnings-
avtal. Rhodins förvärvade år 2019-10-22 ett mindre område på cirka 1.000 
kvm som inkluderade en byggnad. Förvärvet har ej genomförts fullt ut då 
fastighetsbildningen pågår. 

Rhodins arrenderar resterande del av markanvisningsområdet och har 
inkommit med önskemål om att förvärva resterande del. Parterna är över-
ens om att kommunen säljer resterande del av det område som markanvis-
ningsavtalet omfattar. Ytterligare ett köpekontrakt har upprättats som 
innebär att Rhodins förvärvar ca 22.160 kvm mark av Norra Åsum 2:14 för 
100 kr per kvm, exakt areal kommer att beräknas i nu pågående förrätt-
ning. Köpekontraktet inkluderar också att Rhodins förvärv ytterligare en 
förrådsbyggnad för 300.000 kr vilket ger en total köpeskilling om cirka 2,5 
miljoner kronor. Samtliga ovan nämnda belopp finns beslutade i markan-
visningsavtalet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlåta cirka 22.160 kvm av fastigheten Kristianstad Norra Åsum 

2:14, för en köpeskilling om 100 kr/kvm samt överlåta en förrådsbygg-
nad för 300 000 kr till Rhodin Trading AB. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 162. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-27. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
Mark anvisningsavtal inklusive arrende.
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KS § 160 

Försäljning av Everöd 19:40, 19:41, 19:43 och  
19:44 
Änr KS 2021/353 

Beslut 
 Ingå köpekontrakt och överlåta Everöd 19:40, 19:41, 19:43 och 19:44 

till Trubbaluntans Fastighets AB. 

 

Sammanfattning 
Trubbaluntans Fastighets AB (org. nr. 559083-4692) är intresserad av att 
förvärva Everöd 19:40, 19:41, 19:43 och 19:44 för att bebygga fastigheter-
na med bostadshus. 

Fastigheterna har tidigare varit möjliga att förvärva genom kommunens 
villatomtkö. Eftersom intressenter i villatomtkön saknats föreslår kom-
munledningskontoret att fastigheterna säljs till Trubbaluntans Fastighets 
AB, vilket skapar bostäder i Everöd. 

Fastigheterna föreslås säljas till samma pris som villatomtkön, vilket inne-
bär att Everöd 19:40 säljs för 137 700 kronor, Everöd 19:41 säljs för 
137 700 kronor, Everöd 19:43 säljs för 105 200 kronor och Everöd 19:44 
säljs för 105 200 kronor.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Ingå köpekontrakt och överlåta Everöd 19:40, 19:41, 19:43 och 19:44 

till Trubbaluntans Fastighets AB. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 163. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-02. 
Översiktskarta. 
Detaljkarta. 
Köpekontrakt undertecknat av motparten.
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KS § 161 

Försäljning av del av fastigheten Vilan 1:5, 1:12, 
1:65 och 1:67 
Änr KS 2018/281 

Beslut 
 Uppdra åt Tekniska nämnden, VA-kollektivet att på OK-Q8:s bekostnad 

flytta befintlig dagvattenledning till ett läge utanför ny gräns för Tänd-
stiftet 8. 

 Godkänna bilagd överenskommelse om fastighetsreglering. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
OK-Q8, här Q8, äger fastigheten Tändstiftet 8 i korsningen Härlövsängarle-
den –Långebrogatan. Q8 har utryckt ett önskemål om att förvärva mark av 
kommunen för att skapa den fastighet som detaljplanen åskådliggör. Q8 
fick i samband med ombyggnaden av rondellen en ny infart. De juridiska 
delarna kommer att genomföras fullt ut med dessa avtal.  

Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att överlåta marken till Q8. 
Parterna är överens om en överenskommelse om fastighetsreglering som 
innebära att Q8 förvärvar markerat område av kommunen för 79.500 
kronor. Utöver markförvärvet så behöver Q8 också ansöka om inlösen av 
del av den samfällda marken Härlöv s:9.  

För att Q8 ska kunna utföra de åtgärder som de behöver krävs att kommu-
nen flyttar befintlig dagvattenledning. Q8 är beredd på att betala kommu-
nen för att de utför åtgärden med att flytta ut ledningen utanför ny plane-
rad fastighetsgräns. Åtgärden kommer att lämnas över till Tekniska för-
valtningen som utför flytten av dagvattenledningen på Q8:s bekostnad. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Tekniska nämnden, VA-kollektivet att på OK-Q8:s bekostnad 

flytta befintlig dagvattenledning till ett läge utanför ny gräns för Tänd-
stiftet 8. 

 Godkänna bilagd överenskommelse om fastighetsreglering. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 164. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-04. 
Översiktskarta. 
Överenskommelse om fastighetsreglering. 
Överenskommelse om ledningsflytt.
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KS § 162 

Tomtpris i Tollarp, Chauffören 2 & 4 
Änr KS 2021/745 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Besluta tomtpriset för villatomter i Tollarp vid Tollarps Storgata, ska 

vara 120 000 kronor för tomt om 900 kvm med justering med 45 
kr/kvm för arealer som överstiger från 900 kvm. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tomtpriset berör två fastigheter som ligger på Tollarps Storgata. Fastighe-
terna har beteckningarna Chauffören 2 och Chauffören 4. Infrastruktur är 
utbyggt för de båda fastigheterna. Tomtpriset föreslås till 120 000 kronor 
för tomt om 900 kvm med justering med 45 kr/kvm för areal som översti-
ger 900 kvm. Fastigheterna har tidigare varit ute till försäljning via kom-
munens villatomtskö. Fastigheterna togs dock bort från försäljning då 
området ingår i en ny detaljplan som är under framtagande. Den nya de-
taljplanen kommer fortfarande tillåta villatomtsbebyggelse så därför be-
dömer Kommunledningskontoret fastigheterna som möjliga att sälja innan 
den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Intressenter i kommunens 
villatomtskö kommer tydligt informeras om att en ny detaljplan är under 
framtagande för området innan ett eventuellt köp.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Besluta tomtpriset för villatomter i Tollarp vid Tollarps Storgata, ska 
vara 120 000 kronor för tomt om 900 kvm med justering med 45 
kr/kvm för arealer som överstiger från 900 kvm. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 165. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-17. 
Översiktskarta. 
Gällande detaljplan.
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KS § 163 

Förslag till prissättning av verksamhetsmark 
Änr KS 2016/783 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna förslag till uppdatering av prissättning samt prissättnings-

modell av verksamhetsmark en enligt detta tjänsteutlåtande. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Godkänna förslag till uppdatering av prissättning samt prissättnings-
modell av verksamhetsmark enligt kommunledningskontorets  
tjänsteutlåtande 2021-06-02. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att revidera riktlinjerna för  
verksamhetsmark enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  
2021-06-02. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att skapa förutsättningar för att 
försälja verksamhetsmark inom Arkelstorp och Norra Åsum inom ra-
men för exploateringsbudgeten. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2020-11-18 §217 beslut om uppdaterade 
riktlinjer för verksamhetsmark i Kristianstads kommun.  

På grund av de reviderade riktlinjerna anser kommunledningskontoret att 
en revidering av försäljningspriset på verksamhetsmark bör ske. Den 
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största förändringen mot tidigare beslutade riktlinjer är att fastighetsbild-
ningen inkluderas i priset samt att det är standardiserat hur den infart ska 
se ut som kommunen ska anlägga. För att säkerställa här nämnda åtgärder 
så behövs en generell höjning med 25 kr per kvm.  

Kommunledningskontoret anser att tomtpriset för verksamhetsmark bör 
följa konsumentprisindex med uppräkning årligen med start 1 januari 
2023. Konsumentprisindex ska utgå från oktober 2020. Denna justering 
ska gälla för samtliga reservationsavtal undertecknade av kommunen från 
och med den 1 juli 2021. Här nämnda justering ska föras in i dokumentet 
om riktlinjer för verksamhetsmark. 

Ny prissättning föreslås enligt tabell i kommunledningskontorets tjänsteut-
låtande 2021-06-02. Prissättningsmodell och en högre höjning än 25 
kr/kvm i Åhus avser att täcka även exploateringskostnaderna för utbygg-
naden av nytt verksamhetsområde i Åhus. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Godkänna förslag till uppdatering av prissättning samt prissättnings-
modell av verksamhetsmark en enligt detta tjänsteutlåtande. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Godkänna förslag till uppdatering av prissättning samt prissättnings-
modell av verksamhetsmark enligt kommunledningskontorets  
tjänsteutlåtande 2021-06-02. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att revidera riktlinjerna för  
verksamhetsmark enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  
2021-06-02. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att skapa förutsättningar för att 
försälja verksamhetsmark inom Arkelstorp och Norra Åsum inom ra-
men för exploateringsbudgeten. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 166. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-02. 
Kartbilagor över verksamhetsområden.
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KS § 164 

Exploatering inom Färlöv 10:19, 41:41 m fl 
Änr KS 2021/746 

Beslut 
 Godkänna bifogat samverkansavtal mellan Kristianstads kommun och  

C4 Hus AB i Kristianstad. 

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
upprätta en ny detaljplan för här aktuellt område i Färlöv för bostads-
bebyggelse kontor, centrumbebyggelse. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
C4 Hus AB, 556802-4706, äger fastigheten Kristianstad Färlöv 10:19 före 
detta Färlövsparken. C4 Hus har informerat kommunen om sitt önskemål 
om att exploatera, förtäta och bygga bostäder inom fastigheten. 

Kristianstads kommun äger den intilliggande fastigheten Kristianstad 
41:41. Parterna har fört en dialog och har enats om att i gemensam detalj-
plan pröva möjligheten till framtida bostadsutveckling för båda parters 
ovan nämnda fastigheter, här markområdet. Utöver bostäder kan det vara 
lämpligt att som alternativ pröva möjligheten att komplettera bostadsbe-
byggelsen med kontor eller centrumverksamhet.  

Parterna har enats om att arbeta utifrån det samverkansavtal som har 
tagits fram mellan parterna och som båda parter ställt sig bakom. Avtalet 
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reglera hur fördelningen ska ske av de kostnader som uppkommer för 
detaljplanens genomförande. 

Inriktning för detaljplanen ska vara att pröva möjligheten till bostäder med 
varierande utformning såsom villatomter, radhus och marklägenheter samt 
med kompletterande ändamål såsom kontor, centrumbebyggelse etc. De-
taljplanens exakta avgränsning och utformning samt exploateringsgradens 
lämplighet prövas i arbetet med ny detaljplan. 

Detaljplanekostnaden har beräknats till cirka 600.000 kronor, härutöver 
kan tillkomma utredningskostnader till en kostnad om cirka 1.000.000 
kronor. 

Kommunens kostnader ska belasta exploateringsbudgeten med projektnr 
18766. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bifogat samverkansavtal mellan Kristianstads kommun och  

C4 Hus AB i Kristianstad. 

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
upprätta en ny detaljplan för här aktuellt område i Färlöv för bostads-
bebyggelse kontor, centrumbebyggelse. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 167. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-31. 
Översiktskarta. 
Samverkansavtal.
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KS § 165 

Förslag till detaljplan för Degeberga 19:12. 46:1  
m fl 
Änr KS 2020/1165 

Beslut 
 Godkänna bifogat samverkansavtal mellan Kristianstads kommun och 

Bullvasen AB i Degeberga. 

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
upprätta en ny detaljplan för här aktuellt område i Degeberga för bo-
stadsbebyggelse, kontor, centrumbebyggelse. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Bullvasen AB, 559104-1859, äger fastigheterna Kristianstad Degeberga 
19:12, Degeberga 19:50 och 19:52. Bullvasen har informerat kommunen 
om sitt önskemål om att exploatera, förtäta och bygga bostäder inom fas-
tigheterna. 

Kristianstads kommun äger de intilliggande fastigheterna Kristianstad 
Degeberga 26:6, Kristianstad Degeberga 49:1 samt den gemensamma 
ägovidden Kristianstad Degeberga 5:2, 16:2 och 19:2. Parterna har fört en 
dialog och har enats om att i detaljplan pröva möjligheten till framtida 
bostadsutveckling för båda parters ovan nämnda fastigheter, här markom-
rådet. Utöver bostäder kan det vara lämpligt att som alternativ pröva möj-
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ligheten att komplettera bostadsbebyggelsen med kontor eller centrum-
verksamhet.  

Parterna har enats om att arbeta utifrån det samverkansavtal som har 
tagits fram mellan parterna och som båda parter ställt sig bakom. Avtalet 
reglera hur fördelningen ska ske av de kostnader som uppkommer för 
detaljplanens genomförande. 

Inriktning för detaljplanen är pröva möjligheten till bostäder med komplet-
terande ändamål såsom kontor, centrumbebyggelse etc. Detaljplanens 
exakta avgränsning och utformning samt exploateringsgradens lämplighet 
prövas i arbetet med ny detaljplan. 

Plankostnaden har beräknats till cirka 500.000 kronor, härutöver kan 
tillkomma utredningskostnader till en kostnad om cirka 700.000 kronor. 
Kommunens kostnader ska belasta exploateringsbudgeten med projektnr 
18529. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bifogat samverkansavtal mellan Kristianstads kommun och 

Bullvasen AB i Degeberga. 

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
upprätta en ny detaljplan för här aktuellt område i Degeberga för bo-
stadsbebyggelse, kontor, centrumbebyggelse. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 169. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-27. 
Översiktskarta. 
Samverkansavtal.
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KS § 166 

Förslag till detaljplan för del av Härlöv 50:53 mfl 
Änr KS 2021/902 

Beslut 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 

upprätta en ny detaljplan för del av fastigheterna Härlöv 50:53, 50:68, 
50:71, 50:72 och 50:88 för handel och verksamhets ändamål. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ger Byggnads-
nämnden i uppdrag att detaljplanelägga ovan rubricerade fastigheter för 
handel och verksamhetsändamål. Området som föreslås planläggas är 
lokaliserat norr om väg 21 i västra delen om Härlövs handelsområde. 
Kommunen äger samtliga fastigheter som ingår i planområdet;  Härlöv 
50:53, 50:68, 50:71, 50:72 och 50:88. Området är utpekat i ÄÖP Kristian-
stad granskningshandling som ett område lämpligt som handel- och verk-
samhetsområde. Även i Kristianstad FÖP 2009 finns stöd för att utveckla 
området för verksamheter.  Inriktning för detaljplanen är pröva möjlighe-
ten till handel och lättare verksamhet. Inom föreslaget planområde finns 
idag en befintlig detaljplan, som i en framtid, möjliggör att förbinda Öllsjö 
och västra Härlöv  över väg 21 (Kung Knuts väg –Ringelikorsvägen). Denna 
vägkoppling finns utpekad i kommunens trafikplan. Vid framtagandet av en 
detaljplan är denna vägkoppling en förutsättning. Detaljplanens exakta 
avgränsning och utformning samt exploateringsgradens lämplighet prövas 
i arbetet med ny detaljplan. 
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Plankostnaden har beräknats till ca 500.000:-, härutöver kan tillkomma 
utredningskostnader till en kostnad om ca 500.000 kronor. Kommunens 
kostnader ska belasta exploateringsbudgeten för projekt Häråkravägen 
(projektnamn i ÄÖP Kristianstad). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 

upprätta en ny detaljplan för del av fastigheterna Härlöv 50:53, 50:68, 
50:71, 50:72 och 50:88 för handel och verksamhets ändamål. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att under underteckna be-
ställningar för utredningskostnader inom ramen för nedanstående 
budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 170. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-08. 
Bilaga A – översikt planområde del av Härlöv 50:53 mfl.
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KS § 167 

Förslag till detaljplan för skyddsvallar för sträckan  
väster om Helge å sträckan - Bomgatan - Åsumvägen 
Änr KS 2021/883 

Beslut 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 

upprätta detaljplan för skyddsvall för sträckan Bomgatan – Åsumvägen 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa erforderliga 
utredningar inom budgetramen i enlighet med kommunledningskonto-
rets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 

 Avskriva Kommunstyrelsens uppdrag 2011-11-16 § 278 och 2012-10-
17 § 227om detaljplan och det ersätts av nytt uppdrag om detaljplan. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2021 att anta plan för utbyggnad av 
skyddsvallar som ett planeringsunderlag. Kommunledningskontoret gavs i 
uppdrag att genomföra föreslagna inledande arbeten. Kommunlednings-
kontoret föreslår att Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag 
att detaljplanelägga erforderligt markområde för skyddsvall, skyddszon 
samt teknisk anläggning för vallsträckan utmed Helge å:s västra sida. Detta 
omfattar skyddsvallar enligt utbyggnadsplanen; Bomgatan- Långebro, 
Norra- och Södra Hedentorpsvallen samt Alevägsvallen. Längs stora delar 
av vallsträckningen finns det idag en befintlig vall medan delar av sträckan 
saknar ett vallskydd. Detaljplanens exakta avgränsning och utformning 
prövas i arbetet med ny detaljplan. I kommande utredningar behöver val av 
vallkonstruktion och dess utbredning utredas likaså frågor bland annat 
rörande trafik. Detta är avgörande för inom vilka fastigheter som vall och 
erforderlig skyddszon kan lokaliseras. Vid planläggning ska det tas hänsyn 
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till intentionerna i ÄÖP Kristianstad för den långsiktiga stadsbygdsutveck-
lingen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 

upprätta detaljplan för skyddsvall för sträckan Bomgatan – Åsumvägen 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa erforderliga 
utredningar inom budgetramen i enlighet med kommunledningskonto-
rets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 

 Avskriva Kommunstyrelsens uppdrag 2011-11-16 § 278 och 2012-10-
17 § 227om detaljplan och det ersätts av nytt uppdrag om detaljplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 171. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 
Kartbilaga A – Översiktlig karta över vallsträckning västra sidan Helge å - 
Bomgatan – Åsumvägen.
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KS § 168 

Planprogram för Vilans strandäng 
Änr KS 2021/884 

Beslut 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i planprogram göra en översyn av  

utvecklingsmöjligheterna inom området Vilans strandäng i Kristianstad  
i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa erforderliga 
utredningar inom budgetramen i enlighet med kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ger Byggnads-
nämnden i uppdrag  att ta fram ett planprogram för området Vilans 
strandäng som bland annat syftar till att stödja och ge relevanta förutsätt-
ningar till kommande detaljplaneuppdraget utifrån övergripande infra-
struktur och utvecklingsmöjligheter för området.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-27 att anta en plan för utbyggnad av 
skyddsvallar, som ett planeringsunderlag. I utbyggnadsplanen pekas FDU-
vallen, sträckan Bomgatan – Långebro, ut som prioriterat i den första fasen. 
Kommunledningskontoret kommer att föreslå Kommunstyrelsen att ge 
Byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplaneläggning för skydds-
vall längsmed Helge å för området Vilans strandäng med skyddsvallen 
delsträckan -Bomgatans nordligaste del i norr och Långebrogatan i söder. 
Området omfattar det som lokalt benämns Vilans strandäng och avgränsas 
av Långebrogatan i söder, Härlövsängaleden i väster, Helge å i öster och 
Naturumvägen i norr. Vilans strandäng är idag en brokig del av delområde 
Västra staden. Bebyggelsen är generellt gles med stora ytor för trafikinfra-
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struktur/skyddszoner. Men inom området finns även livsmedelsaffär, 
snabbmatskedjor, biltvätt och andra företag och verksamheter. Här finns 
även ett bostadskvarter som ägs av AB Kristianstadsbyggen. Kristianstads 
kommun är en stor fastighetsägare inom området men det finns även 
privata fastighetsägare. Detta centralt belägna område har stor utveck-
lingspotential, gröna stråk och närheten till Helge å som ger stora möjlighe-
ter att skapa ett attraktivt utvecklingsområde för stadsbygd. 

Det har tidigare tagits fram underlag (år 2016) i form av en förstudierap-
port för området ”Slutrapport för förstudieprojektet Hållbar stadsutveck-
ling på Vilans strandäng” vilken godkänts av Kommunstyrelsen KS §8 
2016-01-21. 

Programkostnaden har beräknats till ca 500.000 kr, härutöver tillkommer 
utredningskostnader om ca 1.000.000 kr. Planprogrammet beräknas vara 
klart för Byggnadsnämndens godkännande 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i planprogram göra en översyn av  

utvecklingsmöjligheterna inom området Vilans strandäng i Kristianstad  
i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 

 Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa erforderliga 
utredningar inom budgetramen i enlighet med kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 172. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-07. 
Kartbilaga A – Översiktlig karta programområde Vilans strandäng.
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KS § 169 

Utveckling av stadsdelen Näsby 
Änr KS 2019/1077 

Beslut 
 Godkänna redovisning av stadsutvecklingsprojekt Näsby. 

 Ge nämnder och bolag i uppdrag utse ansvariga till styr- och samver-
kansgrupp för att gemensamt ta ansvar för Näsby stadsutveckling så att 
genomförandet möjliggöras. 

 Besluta att SSAM presidium (strategisk samhällsbyggnadsprocess) 
förstärkt med Barn- och utbildningsnämndens presidium och Arbete 
och välfärdsnämndens presidium blir styrgrupp för uppdraget. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”För Vänsterpartiet är det omöjligt att ta ställning till ett projekt som kom-
mer att pågå i uppåt 15-år där vi framöver inte kommer att ha ordentlig 
insyn. 

Programmet som tagits fram av en arkitektbyrå i dialog med många av 
kommunens viktigare aktörer innehåller många positiva delar såsom dia-
log med det lokala föreningslivet, fokus på urbana hembygdsgården och ett 
erkännande för vikten av kultur- och språktolkar. Men också ett antal 
repressiva delar med fokus på väktare och kameraövervakning, som på 
intet sätt kommer att hjälpa dagens situation. 

Att i detta läge lämna över till en så pass snäv styrgrupp under så pass lång 
tid är helt enkelt inte rimligt.” 
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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag i januari 2020 
(Änr 2019/1077) att påbörja stadsutvecklingsprojekt för delområde Näsby 
med medel från Tillväxtverket inom ramen för arbetet mot segregation. 
Arbetet har utförts i två projektdelar; en stadbyggnadsdialog  och en del 
avseende social hållbarhet för Näsby.  Delområde Näsby är en av stadens 
och kommunens stora utvecklingsområde och ingår som en viktig del i 
tillväxtmotorn Kristianstad -Hässleholm med stora möjligheter att utveck-
las till en innovativ plats som blir motor för tillväxt och attraktionskraft. 
För att genomföra nästa steg i Näsby stadsutveckling krävs handlingskraft 
utifrån framtagen handlingsplan som innehåller utkast på målbild, genom-
förandeplan och långsiktiga resurser. Kommunledningskontoret föreslår 
att en samverkansgrupp får i uppdrag att möjliggöra och utveckla hand-
lingsplanen löpande med tillhörande budget som är politiskt fastställd. 
Kommunledningskontoret föreslås bli projektägare i tät samverkan med 
AB Kristianstadsbyggen och Krinova tillsammans med övriga förvaltningar 
och bolag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna redovisning av stadsutvecklingsprojekt Näsby. 

 Ge nämnder och bolag i uppdrag utse ansvariga till styr- och samver-
kansgrupp för att gemensamt ta ansvar för Näsby stadsutveckling så att 
genomförandet möjliggöras. 

 Besluta att SSAM presidium (strategisk samhällsbyggnadsprocess) 
förstärkt med Barn- och utbildningsnämndens presidium och Arbete 
och välfärdsnämndens presidium blir styrgrupp för uppdraget. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 173. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-17. 
Bilaga 1 - Rapport Stadbyggnadsdialog Näsby, Kristianstad. 
Bilaga 2 - Rapport Social hållbarhet Näsby– underlag för framtida  
utvecklingsarbete. 
Bilaga 3 - Handlingsplan – Näsby stadsutveckling ett modellområde för 
hållbar utveckling med målbild och genomförandeplan.
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KS § 170 

Tilläggsavtal för Scouternas senarelagda Jamboree 
Änr KS 2019/952 

Beslut 
 Kommundirektören får i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med Scou-

terna utifrån förslaget i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 
2021-05-25 eftersom Jamboree21 skjuts till år 2022 på grund av pan-
demin. Scouterna får behålla bidraget på 1 500 000 kr för att använda 
på samma sätt som om Jamboreen hållits 2021. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har skrivit ett avtal med Scouterna kring Jambo-
ree21. Avtalet reglerar de åtaganden Scouterna och kommunen har gente-
mot varandra samt hur användandet av de 1 500 000 kr som Scouterna fått 
i bidrag ska redovisas. 

Scouterna har pga rådande pandemi valt att flytta Jamboreen från 2021 till 
2022. I övrigt sker inga förändringar i genomförandet av evenemanget eller 
i åtagandet gentemot kommunen. 

Detta innebär att de ekonomiska mellanhavandena behöver ses över och 
ett tilläggsavtal skrivas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Kommundirektören får i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal med Scou-

terna utifrån förslaget i detta tjänsteutlåtande eftersom Jamboree21 
skjuts till år 2022 på grund av pandemin. Scouterna får behålla bidra-
get på 1 500 000 kr för att använda på samma sätt som om Jamboreen 
hållits 2021. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 149. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-25. 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-18 § 250. 
Avtal mellan Kristianstads kommun och Scouterna KS 2020.104. 
Mejl från Event in Skåne kring deras syn på återbetalning vid eventuellt 
uteblivet evenemang. 
Förslag på tilläggsavtal.
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KS § 171 

Diplomering som Fairtrade City 
Änr KS 2021/103 

Beslut 
 Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för dialog med 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunledningskon-
toret för dialog med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-02-17 § 43 i enlighet med beslutet 
från 2020-12-16 § 246 om att utreda frågan angående diplomering inom 
Fairtrade City. Kommunledningskontorets och utvecklingsenhetens håll-
barhetsgrupp har genomfört utvärderingen utifrån det sammanhållna 
strategiska arbetet med hållbarhetsfrågorna, där värde och medborgarnyt-
ta med diplomeringen presenteras. Resultatet är sammanställt i en rapport.  

År 2013 fick Agenda 21 i uppdrag att leda Fairtrade City-arbetet och Kristi-
anstads kommun har varit Fairtrade City-diplomerad sedan 2015. Ansvaret 
för arbetet har legat på Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Arbetet kan delas 
in i fyra delar:  

- Strategiskt arbete med upphandling och inköp 

- Informationsinsatser till allmänheten  

- Samarbeten med andra aktörer i samhället  
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- Årlig redovisning 

Avgiften för diplomering är baserad på invånarantal i given kommun. För 
Kristianstad ligger den på 20 000kr/år. Utöver diplomeringskostnaden kan 
merkostnader tillkomma. Sedan tidigare har Miljö- och hälsoskyddsnämn-
den budgeterat 50 000 kr/år till arbetet med Fairtrade City, inklusive 
diplomeringsavgiften. 

I dagsläget finns två alternativ för framtiden för Fairtrade City och Kristi-
anstads kommun.   

Kommunledningskontoret anser att Kristianstads kommun ska omdiplo-
meras som Fairtrade City för att säkerställa efterlevnad av principerna med 
rättvis handel som på ett tydligt sätt kopplar an till Agenda 2030.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Omdiplomera Kristianstads kommun som Fairtrade City.  

 Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska arbetet med upphand-
ling och inköp inom Fairtrade City och ger Miljö- och hälsoskydds-
nämnden i uppdrag att arbeta med de operativa delarna av Fairtrade 
City. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 182. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-27. 
Utredningsrapport Fairtrade City 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 § 43. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-10. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 26. 
Initiativärende S – Diplomering som Fairtrade City 2021-01-27.
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KS § 172 

Verksamhetsberättelse - Arbetet med barnkonventionen 
2020 
Änr KS 2021/84 

Beslut 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-01-14 § 8 Handlingsplan för arbetet med 
barnkonventionen i Kristianstads kommun 2020-2022. Handlingsplanen  
ersatte den tidigare antagna handlingsplanen för 2019 och utgår från den  
reviderade genomförandestrategin av Barnkonventionen i Kristianstads 
kommun som antogs av Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 153, och syftar till 
att bedriva ett hållbart och framgångsrikt barnrättsarbete i Kristianstads 
kommun.  

Handlingsplanen omfattar de som är verksamma inom Kristianstads kom-
mun, både den politiska organisationen och kommunens förvaltningar och 
bolag. Den består av tre delmål: kunskap, delaktighet och barnrättsper-
spektiv.  

Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för att säkerställa 
att arbetet genomförs och följs upp, vilket redovisas i denna  
verksamhetsberättelse.  

Kommunens förvaltningar och bolag har redogjort för sitt arbete genom att 
svara på ett underlag, utskickad av kommunledningskontoret.  

Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2021-03-24 § 76 för att  
tekniska förvaltningen och räddningstjänsten skulle ges möjlighet att  
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komplettera sina svar. Båda förvaltningar har sen dess kompletterat sina  
redovisningar. 

Sammanställningen av förvaltningarnas och bolagens svar utgör  
verksamhetsberättelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 151. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 76. 
Verksamhetsberättelse – Arbetet med barnkonventionen i Kristianstads  
kommun 2020. 
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2020-2022. 
Barnkonsekvensanalys – Arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020. 
Verksamhetsberättelse barnkonventionen 2020 tekniska förvaltningen och 
räddningstjänsten med spårändringar.
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KS § 173 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2022 
Änr KS 2021/826 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2022 enligt bilaga, 

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2022. 

Protokollsanteckningar 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S), Agneta Wandefors 
Hörström (S) och Anders Svensson (S) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Det behöver finnas ett starkare samband i beslutsfattandet mellan taxeni-
våer, genomförandeplaner och investeringsbeslut. Därför föreslår vi en mer 
strukturerad ordning för det i ett initiativärende. Därmed får också de 
taxenivåer som beslutas ett stabilare underlag.” 

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 7 % 
från 2022-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 
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Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2022 enligt bilaga, 
VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 152. 
Tekniska nämndens beslut 2021-05-27 § 58. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-05. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
PM – Förslag till höjning av brukningsavgifter 2022, 2021-03-22.
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KS § 174 

Upphävande av riktlinjer för personalbemanning  
i samband med verksamhetsförändringar samt  
åtgärder vid övertalighet 
Änr KS 2021/219 

Beslut 
 Upphäva riktlinjer för personalbemanning i samband med verksam-

hetsförändringar samt åtgärder vid övertalighet. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande riktlinjer för personalbemanning i samband med verksamhets-
förändringar samt åtgärder vid övertalighet är inte längre anpassade till de 
förutsättningar som idag råder och inte heller det regelverk och verktyg 
som dagens centrala kollektivavtal innehåller för att stödja såväl medarbe-
tare som arbetsgivare i dessa situationer. Kommunstyrelsens personalut-
skott föreslås därför föreslå Kommunstyrelsen att upphäva riktlinjerna.  

Något behov av en ny riktlinje bedöms inte föreligga då de regleringar som 
finns genom lagstiftning, rättspraxis, centrala kollektivavtal samt partsge-
mensamma kommentarer bedöms tillräckliga för att hantera den här typen 
av situationer.  

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Att upphäva riktlinjer för personalbemanning i samband med  

verksamhetsförändringar samt åtgärder vid övertalighet 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2021-06-14 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, 2021-04-27. 
Riktlinjer för personalbemanning i samband med verksamhetsförändringar 
samt åtgärder vid övertalighet, 2011-12-14. 
Effekter av upphävande av riktlinjer. 
Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR bilaga 1. 
Centrala parters syn på förebyggande insatser, KOM-KR bilaga 6. 
Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare. 
Sammanställning över beviljade medel för kompetensutvecklingsinsatser 
inom ramen för TLO/förebyggande insatser KOM-KR 2019-2020. 
Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m. 
Kommunövergripande samverkansgrupps slutsats 2021-05-25 § 56.
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KS § 175 

Val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i  
Krinova AB 
Änr KS 2018/1414 

Beslut 
 Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för 

tiden från ordinarie årsstämma 2021 intill slutet av ordinarie års-
stämma 2023: 

Jonas Haak, tillika ordförande 

Anders Johansson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice  
ordförande från och med 2021-08-10 

Eva-Marie Hagström, utvecklingschef Kristianstads kommun 

Johan Möllerström 

Maria Hofvendahl Svensson 

  

Förslag till Kommunstyrelsen 
 Välja följande personer som kommunens ledamöter i Krinova AB för 

tiden från ordinarie årsstämma 2021 intill slutet av ordinarie års-
stämma 2023: 

Jonas Haak, tillika ordförande 

Anders Johansson, kommundirektör Kristianstads kommun, tillika vice  
ordförande från och med 2021-08-10 

Eva-Marie Hagström, utvecklingschef Kristianstads kommun 

Johan Möllerström 
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Maria Hofvendahl Svensson 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-04.
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KS § 176 

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut 
Änr KS 2021/823 

Beslut 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärds-
nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2020-12-31 och som ej verkställts inom tre månader (5 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 153. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-05-27 § 108. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-30. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2021-03-31. 
Barnkonsekvensanalys.
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KS § 177 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2021/831 

Beslut 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f § Socialtjänst-
lagen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt 
enligt lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska 
det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik), kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg (indi-
vidbaserade rapporter). Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2021, 22 
st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL:Ett beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 15 beslut som inte verkställts inom tre månader och sex 
beslut med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 180. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-05-26 § 82. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-16. 
Rapport ej verkställda beslut kvartal 1 2021.
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KS § 178 

Motion - Agenda 2030 - för ett hållbart Kristianstad 
Änr KS 2019/1228 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2021-05-13. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår i motionen att med Agenda 2030-målen som 
grund inrätta ett Agenda 2030-råd, att varje förvaltning och bolag utser en 
Agenda 2030-samordnare, att organisationen med avseende på hållbar-
hetsfrågorna ses över, samt att Agenda 2030-rådet tillförs ekonomiska 
resurser. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-16 att ge avdelningen för tillväxt och 
hållbar utveckling uppdraget att ansvara för de strategiska, kommunkon-
cernövergripande hållbarhetsfrågorna. Avdelningen fick även i uppdrag att 
ta fram ett koncernövergripande styrdokument som ska samla hållbarhets-
arbetet. Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott 
ska vara styrgrupp för arbetet med Agenda 2030. Kommunfullmäktige 
beslutade 2021-02-09 att koncernövergripande miljöstrategiska ansvars-
områden, härunder miljömålsarbetet och miljöstöd till upphandlingen, 
överförs från miljö och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.  

Som ett resultat av detta har en tjänstepersonsfunktion bildats på avdel-
ningen för tillväxt och hållbar utveckling, vars syfte är att samordna det 
befintliga hållbarhetsarbetet, skapa en tydligare struktur, lyfta synergier 
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samt identifiera områden där hållbarhetsarbetet kan stärkas eller anpassas 
– i linje med Agenda 2030 och de globala målen. Funktionen ska ta fram 
interna riktlinjer för hur representanter från samtliga förvaltningar och 
bolag ska bidra till arbetet. Hållbarhetsfunktionens arbete rapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2021-05-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 154. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-13. 
Remiss 2020-01-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10 § 290. 
Motion 2019-11-29.
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KS § 179 

Motion - Låt kommunens skolklasser besöka  
Uppåkra Arkeologiska Center 
Änr KS 2021/141 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-

nämndens beslut 2021-05-04 § 47. 

Reservationer 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

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 
Björn Söder (SD) har i en motion 2021-02-03 till kommunfullmäktige före-
slagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjlighe-
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terna och ekonomiska förutsättningar för att låta kommunens skolklasser 
besöka Uppåkra Arkeologiska Center som en del i undervisningen. 

Undervisande lärare beslutar om hur undervisningen av eleverna kring det 
centrala innehållet i kursplanerna ska organiseras och genomföras. Det är 
redan idag möjligt för rektor att inom tilldelad ekonomisk ram besluta att 
tillställa medel till ansvarig undervisande lärare att genomföra studiebesök 
på Uppåkra Arkeologiska Center. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2021-05-04 § 47. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 155. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-04 § 47. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-08. 
Barnkonsekvensanalys 2021-04-08. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 27. 
Motion 2021-02-03.
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KS § 180 

Motion - Stoppa kärnvapenhotet – anslut  
Kristianstads kommun till ICAN cities appeal 
Änr KS 2020/996 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets tjäns-

teutlåtande 2021-05-11. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i en motion att Kristianstads kom-
mun ska ansluta sig till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons) cities appeal. ICAN är ett internationellt upprop med målsättning 
att förbjuda kärnvapen genom att sätta press på regeringar som inte ratifi-
cerat FN:s konvention om kärnvapenförbud. Genom att ansluta sig till 
uppropet uppmanas svenska regeringen att underteckna och ratificera 
FN:s kärnvapenförbudskonvention. 

Kommunfullmäktige i Göteborg fattade beslut om att ansluta sig till uppro-
pet 2020-08-20 och är därmed först i landet att göra detta. Förvaltningsrät-
ten i Göteborg slår fast i en dom från 2021-02-26, att beslutet upphävs då 
det bryter mot kommunallagen för en kommun att ta sig an frågor som rör 
utrikes –och säkerhetspolitik. 

Kommunledningskontoret bedömer att motionen bör avslås, eftersom det 
inte faller inom ramen för den kommunala kompetensen, men hänvisning 
till 2 kap. § 2 i KL samt att förvaltningsrättens dom ska anses vara prejudi-
cerande. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets tjäns-
teutlåtande 2021-05-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 181. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-11. 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål 11052-20, 2021-02-26. 
Remiss 2020-09-25. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 125. 
Motion 2020-09-11.
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KS § 181 

Framtagning av belysningspolicy för Kristianstads  
kommun 
Änr KS 2021/946 

Beslut 
 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med Trafikverket ta 

fram en belysningsplan för Kristianstads kommun. 

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med kommunled-
ningskontoret ta fram en reviderad belysningspolicy, som även ser på 
vilket sätt belysningen kan ingå i den digitala infrastrukturen och främ-
ja IOT (Internet of Things).  

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en nulägesanalys av all 
befintlig belysning. 

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen 
på kort sikt löser de områden som enligt plan kommer släckas ner. 

 

Sammanfattning 
En belysningsanläggning kan ha fler parter som har ansvar för olika delar 
av en belysningsanläggning och detta kan skapa otydlighet kring vilken 
part som ansvarar för vad samt att det krävs samsyn kring drift och under-
håll av en belysningsanläggning. 

Kommunen måste säkra dokumentationen av de belysningsanläggningar 
som finns. Dessutom måste en policy och strategi framarbetas för framtida 
behov och ställnings-tagande där det ingår att beskriva på vilket sätt belys-
ningen kan ingå i den digitala infrastrukturen och främja IOT (Internet of 
Things). Initialt bör en nulägesinventering inklusive beräkning av framtida 
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investeringsbehov samt förslag på beslut kring lösningar på de områden 
som kommer släckas ner.  

Kommunstyrelsen ger Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra nöd-
vändiga utredningar och återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på 
beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med Trafikverket ta 

fram en belysningsplan för Kristianstads kommun. 

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med kommunled-
ningskontoret ta fram en reviderad belysningspolicy, som även ser på 
vilket sätt belysningen kan ingå i den digitala infrastrukturen och främ-
ja IOT (Internet of Things).  

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en nulägesanalys av all 
befintlig belysning. 

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen 
på kort sikt löser de områden som enligt plan kommer släckas ner. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-14. 
Barnkonsekvensanalys Framtagning av belysningspolicy för Kristianstads 
kommun, 2021-06-15. 
Riktlinjer för gatu- & parkbelysning i Kristianstads kommun. 
Rapport gatubelysning. 
PM Miljö, Riktlinjer för gatu- & parkbelysning i Kristianstad kommun. 
SKR-rapporten ”Översyn av kommunal belysning”. 
Krav Vägars och gators utformning 2021:001 Trafikverket. 
Belysningsinriktning lågtrafikerade vägnätet, med annan huvudman Tra-
fikverkets TDOK 2012:1135.
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KS § 182 

Initiativärende - VA- plan, strategi, planering och  
genomförande 
Änr KS 2021/957 

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: 

”För närvarande pågår arbetet med en revidering av VA- planen. Det be-
döms att ett förslag ska finnas klart i höst. 

Investeringar i VA- nätet och nu dessutom i ett nytt centralt reningsverk är 
mycket stora åtaganden av kommun och VA- kollektiv. Det handlar om 
mycket stora belopp och ofta om tekniskt komplicerade frågor som påver-
kar planering och byggprocesser. För oss som politiskt ansvariga är det 
angeläget att metoder och verktyg för dels beslutsfattandet och dels upp-
följning är transparenta och tydliga. I den nya VA- planen är det vår upp-
fattning att processen för hur VA- investeringar hanteras kan förtydligas. 

Vi föreslår en ordning i tre steg: 
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1. VA- plan med långsiktig övergripande strategi, förslagsvis 10 år, ut-
an konkreta planer för utbyggnad mm, men med räckvidd, mål mm. 
Beslut: Kommunfullmäktige 

2. 5- åriga planeringsunderlag som revideras löpande. Här beskrivs en 
konkret planerad utbyggnad för de närmaste fem åren, kopplad till 
kommunens fleråriga investeringsbudget och VA- planens mål. 
Beslut: Kommunfullmäktige 

3. 1- åriga genomförandeplaner där de konkreta objekten är beskriv-
na och krontalssatta. 
Beslut: Tekniska nämnden 
Tekniska nämnde följer upp och utvärderar. 

VA- taxan är nära kopplad till investeringar i VA. Det bör av det skälet vara 
en tydlig koppling mellan besluten om genomförandeplaner, taxa och 
investeringsbesluten. För att kunna ha rimlig framförhållning bör därför 
såväl taxa som investeringsbeslut ske samtidigt i KF, lämpligen i juni må-
nad. Det kan innebära att beslut om investerings- respektive driftsbudget 
beslutas vid skilda tillfällen och den frågan behöver i sammanhanget också 
utredas. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om en inriktning enligt ovan.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-06-23.
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KS § 183 

Initiativärende - Mark till Engelska skolan 
Änr KS 2021/956 

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: 

”Kommunen har under senare år investerat miljardbelopp i nya grundsko-
lor och upprustning av gamla. Lingenässkolan, Kulltorpsskolan, Sånnasko-
lan är väldiga investeringar för kommunen. Nu följer Allöskolan och Östers-
lövs skola. Fröknegårsskolan rustas, Norretullskolan rustas och Milnersko-
lan har byggts till med nytt kök och idrottshall. 

Dessa investeringar bygger på prognoser om antalet elever åren framöver. 
Ytterligare skolor behövs inte. Om Engelska skolan släpps fram skapar vi 
en överkapacitet i klassrum som leder till ett enormt resursslöseri av 
skattemedel. Det är ju skattebetalarna som får stå även för Engelska sko-
lans lokalkostnader. Med 600 elever i Engelska skolan dräneras såväl 
kommunala som fristående skolor på sammanlagt cirka 60 miljoner kro-
nor. Det här är inte att förvalta mycket stora kommunala investeringar på 
ett klokt sätt. Det här är inte att ta ansvar för skattebetalarnas pengar! Det 
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är oacceptabelt att vi som politiska beslutsfattare behandlar skattemedel så 
här vårdslöst! 

När det gäller Engelska skolan handlar det dessutom om en skola där inte 
ens Skolinspektionen vet vem som äger den. Möjligen är det någon Luxem-
burgbaserad fond. 

Att nu bistå Engelska skolan med att hitta lämplig mark att bygga på är 
således av flera skäl direkt olämpligt. 

Vi yrkar att kommunen omedelbart avbryter arbetet med att bistå Engelska 
skolan och deras byggande samarbetspartner med att hitta lämplig tomt att 
bygga på.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-06-23.
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KS § 184 

Initiativärende - Bjud in Svenskt Näringsliv till ett  
möte med Kommunstyrelsen angående rankingen 
Änr KS 2021/962 

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: 

”Den 21/5 presenterade Svenskt Näringsliv resultaten av det lokala före-
tagsklimatet i Kristianstads kommun på deras webbsida Företagsklimat. 
Vart femte företag ger inte kommunen godkänt, vi tappade dessutom 55 
placeringar i rankingplacering mellan 2019-2020.  

Endast 39,2% av företagen tycker att företagsklimatet är bra, det borde 
vara fler.  Företagen påverkas i Kristianstad enligt undersökningen mycket 
negativt av den brottslighet/otrygghet som råder i vår kommun, vi hamnar 
på en bottenplats 280 av 290. 

Denna undersökning ger ingen bra bild av Kristianstads kommun och det 
är viktigt Kristianstads politiker tar tag i orsakerna till den låga rankingen. 
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Därför är det viktigt att Svenskt Näringsliv bjuds in kommunstyrelsen för 
en genomgång av undersökningen samt diskussion om den dåliga place-
ringen kommunen fått. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

- Att Kommunstyrelsen ger ordförande i uppdrag att bjuda in 
Svenskt Näringsliv till kommunstyrelsen under hösten för en ge-
nomgång och analys av rankingen i senaste undersökningen om fö-
retagsklimatet.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende 2021-06-23.
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