
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:20. 

 
Beslutande Camilla Palm (M) Karl Gemfeldt (C) Niclas Nilsson (SD) 

 David Stenergard (M) Christina Borglund (KD) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

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

 Pierre Månsson(L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (-) 

 Henny Tillberg (L) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Mikael Persson (V) istället 
för Katarina Honoré (S)             

                   
Ersättare Bo Silverbern (M) Alexander Harrison (KD) Fia Rosenstråle (SD) 

 Jan Svensson (KD) Dick Nystrand (SD)  

         
                   

Övriga närvarande Anders Johansson, 
kommundirektör 

Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 
Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör,  
§§ 160-162 

Helene Frykler, HR-direktör,  
§§ 160-162 

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

 
Qalinle Dayib (C), 
ordförande tekniska 
nämnden, § 160 

Martin Hallingström Skoglund 
(S), vice ordförande tekniska 
nämnden, § 160 

Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 160 

 
Christer Nothnagl, 
avdelningschef tekniska 
förvaltningen, § 160 

Jenny Moberg Persson, 
tillförordnad mark- och 
exploateringschef, § 167 

Åsa Hammarstedt, 
trafikplanerare, § 167 

 
Susanne Friedrichsen, 
samordnare arbete och 
välfärdsförvaltningen, § 169 

  

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 160-164, 167-181 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 28 september 2022 kl. 09:00-12:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:20 Projektet för om- och tillbyggnad av centrala 
 reningsverket – kvartal 3 

2022/41 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/42 

5 Delårsrapport januari-augusti 2022 2022/838 

6 Försäljning av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 2020/1129 

7 Rivningar och uppsägningar inom Kylen 1 2022/204 

8 Rivning av byggnader inom Kvarnen 11 2022/961 

9 Förslag till detaljplan för ny vägdragning inom Norra 
Åsum 3:3, Vilan 1:75 m.fl 

2022/888 

10 Uppföljning år 2022 av Trafikplanen 2022/624 

11 Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4 2017/29 

12 Halvårsredovisning arbetsmarknadspolitisk 
handlingsplan 2022 

2022/929 

13 Revidering av ledarpolicy 2022/855 

14 Arkivmyndighet för samordningsförbundet Skåne Nordost 
Kristianstad 

2022/932 

15 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 2022/751 
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Ärenden  

16 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2022/98 

17 Medborgarförslag - Helt gratis att besöka 
återvinningscentral 

2020/1449 

18 Medborgarförslag - Dispens från 24 avgiftsfria besök på 
återvinningscentral för privatpersoner med skogstomt 

2021/5 

19 Medborgarförslag - Flytt av bom (inpassage) till ramp på 
återvinningscentralen i Åhus 

2021/3 

20 Medborgarförslag - Inomhushall med konstgräs 2022/153 

21 Medborgarförslag - Sätt upp en webbkamera i Åhus så att 
man kan se vilket väder det är 

2022/509 

22 Motion - Ersätt karensdagen för personal inom förskolan! 2022/544 

23 Motion - Klädbidrag till anställda inom förskolan i 
Kristianstads kommun 

2022/419 

24 Motion - Målbild för Energi 2030 2022/232 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 160 

Informationer 
Änr KS 2022/41 

• Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C), vice ordförande 
Martin Hallingström Skoglund (S), tekniska förvaltningens förvalt-
ningschef Jimmy Källström och avdelningschef Christer Nothnagl  
informerar om projektet för om- och tillbyggnad av centrala renings-
verket tredje kvartalet 2022. 
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KS § 161 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/42 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/42 Hid 2022.4586 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022-08-23 — 2022-09-19. 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 162 

Delårsrapport januari-augusti 2022 
Änr KS 2022/838 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2022.  

• Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

• För år 2022 bevilja en tillfällig budgetkompensation för den snabba och 
oförutsedda kostnadsökningen på el och livsmedel, totalt 65,6 miljoner 
kronor enligt tabell i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Om 
ersättning erhålls från staten för kostnadsökningen, minskas budget-
kompensationen med samma belopp. 

• Ramförändringen för år 2022 (65,6 miljoner kronor) finansieras genom 
en minskning av det budgeterade resultatet, från 175 miljoner kronor 
(3 % av skatter och statsbidrag) till 109,4 miljoner kronor (1,9 % av 
skatter och statsbidrag). 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till energief-
fektiviseringar under 2022 med kostnadsbeskrivning att återredovisas 
till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-12. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors Hörström (S) före-
slår att följande läggs till kommunledningskontorets förslag till beslut: 

- avsätta 10 mkr för upprustning av Huaröds friluftsbad 
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- att kommunstyrelsen för egen del beslutar att ge kommunlednings-
kontoret i uppdrag att ta fram förslag till energieffektiviseringar 
2022 med kostnadsbeskrivning att återredovisas till kommunsty-
relsens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-12. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till att avsätta 10 mkr för upp-
rustning av Huaröds friluftsbad och finner att kommunstyrelsen avslår 
förslaget. 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till att kommunstyrelsen för 
egen del beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram 
förslag till energieffektiviseringar 2022 med kostnadsbeskrivning att åter-
redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-10-12 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

 

Sammanfattning 
Delårsresultatet för januari till och med augusti 2022 uppgår till +416,5 
miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2021 var 405,7 miljoner kronor.  

Resultatprognosen för helåret 2022 beräknas till +333,2 miljoner kronor 
(+5,6 % av skatter och statsbidrag), vilket är 158,2 miljoner kronor bättre 
än budget som är +175 miljoner kronor (3,0 % av skatter och statsbidrag). 

Vid delårsrapporten augusti 2021 var prognosen för helåret +307,9 miljo-
ner kronor, dock förbättrades resultatet till årsbokslutet och blev de facto 
434,4 miljoner kronor vilket motsvarar 7,7 % av skatter och statsbidrag. 

Nämnder, styrelser och bolag har lämnat delårsrapporter i enlighet med 
direktiv. 

I samband med delårsrapporten har en kartläggning av inflation och dess 
påverkan på förvaltningarna år 2022 gjorts. Även en utblick mot år 2023 
har gjorts. Totalt sett visar sammanställningen potentiella kostnadsökning-
ar på 79 miljoner kronor för år 2022. 
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För innevarande år föreslås tillfällig budgetkompensation ges för att väga 
upp för den snabba och oförutsedda kostnadsökningen på el och livsmedel. 
Ramförändringen blir därmed 65,6 miljoner kronor och dessa finansieras 
genom en minskning av det budgeterade resultatet. 

Kompensation föreslås därmed utgå till tekniska nämnden (60,0 miljoner 
kronor), barn- och utbildningsnämnden (2,0 miljoner kronor) samt om-
sorgsnämnden (3,6 miljoner kronor varav 2,4 miljoner kronor är elpriser 
och 1,2 miljoner kronor är livsmedelspriser). Observera att om staten ger 
Kristianstads kommun kompensation för någon av dessa poster, minskas 
budgetkompensationen med samma belopp. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 
prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2022.  

• Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

• För år 2022 bevilja en tillfällig budgetkompensation för den snabba och 
oförutsedda kostnadsökningen på el och livsmedel, totalt 65,6 miljoner 
kronor enligt tabell i detta tjänsteutlåtande. Om ersättning erhålls från 
staten för kostnadsökningen, minskas budgetkompensationen med 
samma belopp. 

• Ramförändringen för år 2022 (65,6 miljoner kronor) finansieras genom 
en minskning av det budgeterade resultatet, från 175 miljoner kronor 
(3 % av skatter och statsbidrag) till 109,4 miljoner kronor (1,9 % av 
skatter och statsbidrag). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 163. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-19. 
Delårsrapport januari-augusti 2022. 
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KS § 163 

Försäljning av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 
Änr KS 2020/1129 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Försälja Kristianstad Ränndalen 1 till Christian Emanuelsson Invest AB 

i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 6.010.875 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Ränndalen 1 mellan 
Christian Emanuelsson Invest AB och Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Christian Emanuelsson Invest AB, 559043-1655, har inkommit med intres-
seanmälan för att bygga företagshotell inom Nya Ängamöllans verksam-
hetsområde. Christian Emanuelsson Invest AB har reserverat fastigheten 
Kristianstad Ränndalen 1 med en areal på 16.029 kvm. Köpekontrakt har 
upprättats som innebär att företaget förvärvar fastigheten Kristianstad 
Ränndalen 1 för en köpeskilling på 6.010.875 kr. 

Av Nya Ängamöllans 326.000 kvm tillgänglig verksamhetsmark så är 
240.000 kvm såld. Av den resterande ytan är merparten reserverat. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Besluta om försäljning av Kristianstad Ränndalen 1 till Christian Ema-
nuelsson Invest AB i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 
6.010.875 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Godkänna förslag till köpekontrakt för Kristianstad Ränndalen 1 mellan 
Christian Emanuelsson Invest AB och Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 151. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
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KS § 164 

Rivningar och uppsägningar inom Kylen 1 
Änr KS 2022/204 

Beslut 
• Uppdra åt Tekniska nämnden att säga upp samtliga hyresgäster i Kylen 

1 med avflyttning senast 2023-12-31 i enlighet med kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2022-09-06. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har antagit en plan för ett fullständigt utbyggt vall-
system som ska skydda Kristianstad mot översvämning under de kom-
mande etthundra åren.  

För att säkerställa Kristianstads framtid i enlighet med ovan nämnt projekt 
krävs olika lösningar av såväl infrastruktur som byggnadsbestånd. Detta 
tjänsteutlåtande avser fastigheten Kylen 1.  

För att möjliggöra en flytt av Hedentorpsvägen har kommunen under de 
senaste åren aktivt arbetat med att skapa förutsättningar för en ändrad 
vägsträckning och har förvärvat fastigheten Kristianstad Släpvagnen 2 
samt del av fastigheten Kristianstad Slakteriet 4, nedan Fastigheterna. I 
samband med förvärven övertog kommunen fastigheterna med fyra hyres-
gäster och en arrendator. Av de ursprungliga hyresgäster och arrendator 
finns endast en hyresgäst och arrendatorn kvar. Lösningen med Ramirent 
AB (hyresgäst) samt uppsägning av Kristianstads Biltorg (arrendatorn) 
beslutades av KS §2022/102, 2022-06-22.  

För att arbetet med vallsystemet ska fortlöpa som planerat så behöver 
kommunen flytta Hedentorpsvägen innan arbetet med vallarna kan starta. 
För att tidplanen ska hålla behöver en utflyttning av hyresgästerna inom 
Kylen 1 vara avflyttade senast 2023-12-31 med rätt till förlängning till 
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september 2024 under förutsättning att kommunen ges tillträde till bygg-
nader och mark för provtagning. Samtliga hyresgäster har korttidskontrakt 
vilket innebär att de inte har något besittningsskydd. Deras avtal ska inte 
förnyas till att gälla efter den 31 december 2023. Samtliga byggnader inom 
fastigheten ska på sikt rivas.  

Kommunstyrelse ger genom detta tjänsteutlåtande Tekniska förvaltningen 
i uppdrag att låta utföra kostnadsberäkningar för samtliga byggnader som 
finns inom fastigheten. Kostnadsredovisning ska ske för respektive bygg-
nad. Ansöka om medel för rivningarna kommer att skrivas upp till kom-
munstyrelsen för beslut vid ett senare tillfälle. Förutsättningarna är att 
rivningsarbeten ska påbörjas hösten 2024 i enlighet med den priorite-
ringsordning som beslutas om i nästkommande beslut. Viss del av rivnings 
kostnaderna finansieras via projekt, Vall Norra Hedentorp.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt Tekniska nämnden att säga upp samtliga hyresgäster i Kylen 

1 med avflyttning senast 2023-12-31 i enlighet med kommunlednings-
kontorets tjänsteutlåtande 2022-09-06. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 164. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-06. 
Översiktskarta. 
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KS § 165 

Rivning av byggnader inom Kvarnen 11 
Änr KS 2022/961 

Beslut 
• Godkänna att kommunledningskontoret beställer rivning av fastigheten  

Kvarnen 11 enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  
2022-09-07 med en budget om 1.412.000 kronor. 

• Kostnaden för rivning och nedskrivning hanteras inom kommunstyrel-
sens budget för 2022. 

• Notera att investeringen innebär minskade årliga kostnader för drift 
och underhåll med 31.200 kronor per år för tekniska nämnden från och 
med färdigställande som beräknas till 2023. Tekniska nämnden ansva-
rar för att lyfta detta inom budgetprocessen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun äger fastigheten Kristianstad Kvarnen 11 som är 
belägen på Norra Kanalgatan 2. Inom fastigheten finns en brandruin och ett 
f.d bostadshus som har använts som föreningslokal. Byggnaden har den 
senaste tiden stått outhyrd då byggnaden på sikt planerades att rivas för 
att skapa ett nytt framtida utvecklingsområde för staden.  

Fredagen den 2 september avhyste polisen de som tagit sig olovligt in i 
byggnaden. Efter avhysningen skruvades dörrbladet fast.  

Under natten till den 3 september utsattes byggnaden för skadegörelse, då 
en brand uppstod i källaren. De 4 brandhärdarna i källaren släcktes men 
källaren är brandskadad och elen utslagen. Samtliga fönster och dörrar till 
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byggnaden är uppbrutna efter räddningstjänstens släckningsarbete. Bygg-
nadens källare är utbränd och alla kablar och proppskåp har smält.  

För att hindra obehöriga att ta sig in har samtliga fönster och dörrar satts 
igen i avvaktan på rivning.  

Med anledning av ovanstående är tekniska förvaltningen och kommunled-
ningskontoret överens om att påskynda rivningen av den brandskadade 
byggnaden och den brandruinen som finns på fastigheten. Rivningen kom-
mer att utföras genom avrop av ramavtal.  

Fastigheten har ett bokfört värde på 37.000 kronor varav 25.000 kronor är 
markvärde. I samband med att byggnaden rivs ska det bokförda värdet 
minskas till 25.000 kronor som endast avser markvärdet. Fastighetens 
taxeringsvärde är 340.000 kronor byggnadsvärde saknas.  

Rivnings kostnaderna ska belasta driftsbudgeten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna att kommunledningskontoret beställer rivning av fastigheten 

Kvarnen 11 enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande  
2022-09-07 med en budget om 1.412.000 kronor. 

• Kostnaden för rivning och nedskrivning hanteras inom kommunstyrel-
sens budget för 2022. 

• Notera att investeringen innebär minskade årliga kostnader för drift 
och underhåll med 31.200 kronor per år för tekniska nämnden från och 
med färdigställande som beräknas till 2023. Tekniska nämnden ansva-
rar för att lyfta detta inom budgetprocessen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 165. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
Kartbilaga. 
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KS § 166 

Förslag till detaljplan för ny vägdragning inom  
Norra Åsum 3:3, Vilan 1:75 m.fl 
Änr KS 2022/888 

Beslut 
• Uppdra åt byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten för ny 

vägdragning av Hedentorpsvägen norr om E22 med ny anslutning till 
Långebrogatan. 

• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa erforderliga 
utredningar inom budgetramen i enlighet med kommunledningskonto-
rets tjänsteutlåtande 2022-09-06. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2021 att anta plan för utbyggnad av 
skyddsvallar som ett planeringsunderlag. Vidare har Kommunstyrelsen 
beslutat att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att detaljplanelägga skyddsval-
lar för västra sidan Helge å för sträckan Bomgatan - Alevägen, KS 
§2021/167, 2021-06-23. I byggnadsnämnden uppdrag ingår att detaljpla-
nelägga erforderligt markområde för skyddsvall, skyddszon samt teknisk 
anläggning för respektive vallsträcka. I det pågående planuppdraget för 
skyddsvall framgick från uppdraget att i de kommande utredningarna 
kommer bland annat vallkonstruktion och utbredning samt trafik vara 
avgörande för vallen och skyddszonens exakta lokalisering.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat detaljplaneuppdra-
get för sträckan Norra Hedentorpsvägen, se översiktskarta. I det pågående 
arbetet med skyddsvall för Norra Hedentorp konstateras att den befintliga 
genomfartsvägen Hedentorpsvägen i stora delar behöver omlokaliseras. 
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Den sträcka av Hedentorpsvägen som avses är från och med överfarten 
Hedentorpsvägen/E22 med en ny vägdragning och ny anslutningspunkt till 
Långebrogatan. Tänkt vägdragningen samt de konsekvenser som en flytt av 
befintlig väg medför behöver prövas i ny detaljplan. Kommunledningskon-
toret föreslår att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att i 
detaljplan pröva möjligheten för ovan rubricerad vägdragning samt tillhö-
rande justeringar av Hedentorpsvägens flyttning, har markerats på bilagd 
översiktskarta. Samtliga fastigheter är i kommunens ägo. Vid planläggning 
ska det tas hänsyn till intentionerna i ÄÖP Kristianstad stad (ändring av 
översiktsplanen) för den långsiktiga stadsbygdsutvecklingen i området. 

Plankostnaden har beräknats till cirka 500.000 kr, härutöver tillkommer 
utredningskostnader om cirka 500.000 kr för åtgärder kopplat till detalj-
planen samt nytt gatuutrymme med anslutande fastigheter för ny sträck-
ning av Hedentorpsvägen norr om E22 och ny anslutning till Långebroga-
tan. Detaljplanen är prioriterad och behöver tas fram parallellt med detalj-
plan för skyddsvall Norra Hedentorp. Detaljplanen beräknas vara klart för 
Byggnadsnämndens godkännande 2024. 

Kommunens kostnader ska belasta exploateringsbudgeten med projekt-
nummer 18930. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten för ny 

vägdragning av Hedentorpsvägen norr om E22 med ny anslutning till 
Långebrogatan. 

• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa erforderliga 
utredningar inom budgetramen i enlighet med kommunledningskonto-
rets tjänsteutlåtande 2022-09-06. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 166. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-06. 
Översiktskarta. 
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KS § 167 

Uppföljning år 2022 av Trafikplanen 
Änr KS 2022/624 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering 

av kommentarer där det saknas för ej påbörjade åtgärder i uppföljning-
en att redovisas till kommunstyrelsen i oktober. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Pierre Månsson (L) föreslår att ärendet återremitteras till kommunled-
ningskontoret för komplettering av kommentarer där det saknas för ej 
påbörjade åtgärder i uppföljningen att redovisas till kommunstyrelsen i 
oktober. 

 

Sammanfattning 
Trafikplan för Kristianstads kommun antogs av Kommunstyrelsen  
2019-03-20. Nu har det gått två år där åtgärder i trafikplanen fanns med i 
budget och detta är andra gången uppföljningen görs. Enligt Trafikplanen 
för Kristianstad så ska trafikplanen följas upp regelbundet, helst varje år. 

Det är många åtgärder som finns med i trafikplanen. Ska åtgärderna kunna 
genomföras inom rimlig tid så krävs det att medel avsätts i budget specifikt 
för åtgärder i trafikplanen, för att säkra ett genomförande. 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsens arbetsutskott med moti-
veringen att uppföljningen ska förtydligas, detta är nu gjort. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Uppföljningen av trafikplanen godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21§ 167. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 152. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-08-24 § 141. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-07-01. 
Uppföljning av Trafikplanen för Kristianstads kommun 2022-05-24,  
rev 2022-07-01. 
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KS § 168 

Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4 
Änr KS 2017/29 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde 
med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar 
och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även 
för en förskola på grund av dess strategiska läge omgivet av bostäder och 
natur. Detaljplanen bekräftar användningen natur i området samt tillför 
nödvändigt vägnät för detaljplanens syfte. 

Planområdet nyttjas idag som rekreationsområde och angränsar till befint-
lig industri österut. Utvecklingen har stöd i gällande översiktsplan (antagen 
av kommunfullmäktige 2013) och bedöms vara av ett allmänt intresse. 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2021-09-22 § 222 att återremittera ärendet till bygg-
nadsnämnden för revidering av delen närmast Fregattvägen i norr. Änd-
ringarna innebar att förslaget behövde gå ut på en ny granskning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 168. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-08-30 § 121. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-17. 
Plankarta 2022-08-17. 
Planbeskrivning 2022-08-17. 
Samrådsredogörelse 2021-03-14. 
Granskningsutlåtande 1 2021-08-24. 
Granskningsutlåtande 2 2022-03-16. 
Granskningsutlåtande 3 2022-08-17. 
Dagvattenutredning 2020-08-10, uppdaterad 2021-05-07. 
Arkeologisk utredning 2020:99, 2020-05. 
PM Miljöteknisk provtagning 2020-04-07. 
Fordonsmätningar (Trafikia) 2020-05. 
Natur-och rekreationsvärde 2019-11-25. 
Översiktlig geotekniskutredning 1978-07-21. 
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KS § 169 

Halvårsredovisning arbetsmarknadspolitisk hand-
lingsplan 2022 
Änr KS 2022/929 

Beslut 
• Godkänna halvårsredovisningen. 

Protokollsanteckningar 

Anders Tell (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors Hörström (S) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

”Målet för antalet personer i arbetsmadsåtgärder i förhållande till antalet 
anställda är 6,3 %. För närvarande nås endast något mer än hälften av det 
målet, 3,9 %. De mål vi sätter för den här verksamheten sätts för att de har 
en mycket stor betydelse för människors möjligheter att få ett arbete och 
försörja sig själva. Det är av högsta vikt att våra ansträngningar i kommu-
nen också motsvaras av de mål som sätts! I ord uttrycker alla partier hur 
viktigt det är för integrationen och för delaktigheten i samhällslivet att ha 
ett arbete att gå till. Från kommunens sida måste vi nu alla partier också 
visa det i handling. Vår kommun har lyckats bra med det tidigare, vi kan 
komma dit igen.” 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 om en reviderad arbetsmark-
nadspolitisk handlingsplan. Målet anges i andel personer i arbetsmark-
nadsåtgärd i förhållande till samtliga tillsvidareanställda i kommunen. 
Målet för 2022 är ett årssnitt på 6,3%. 
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Under första halvåret 2022 deltog i snitt 287 personer/månad i arbets-
marknadsåtgärd inom kommunkoncernen. Antalet motsvarar 3,9 % av 
kommunens tillsvidareanställda.  

Under hösten erbjuds helgjobb, prova på jobb samt nystartsjobb till unga 
från områden med socioekonomiska utmaningar. Satsningarna finansieras 
med statliga medel och förväntas innebära att antalet i arbetsmarknadsåt-
gärd ökar något.  

Verksamheten har även fått extra medel för nystartsjobb för personer som 
uppbär försörjningsstöd. Satsningen kommer inte att innebära någon 
större ökning av det sammanlagda antalet arbetsmarknadsanställningar till 
följd av att extratjänsterna avslutats.  

Målnivån förväntas inte kunna uppnås under året, dels på grund av de 
satsningar som görs volymmässigt under 2022 ersätter de extratjänster 
som funnits, dels osäkerheten om kommunens roll i arbetsmarknadspoliti-
ken. För att kunna öka volymerna långsiktigt bör en flerårig budgetökning 
tillföras och snabba satsningar undvikas. Då finns det även möjlighet att på 
ett bra sätt utöka personalstyrkan som jobbar med målgruppen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna halvårsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 154. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-08-25 § 155. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-03. 
Halvårsredovisning arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2022, 2022-08-03. 
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KS § 170 

Revidering av ledarpolicy 
Änr KS 2022/855 

Beslut 
• Fastställa reviderad ledarpolicy för Kristianstads kommun.  

• Upphäva den ledarpolicy som antogs av kommunstyrelsen 2018-02-14 
§ 29. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns ledarpolicy arbetades fram på uppdrag av  
personalutskottet och fastställdes 2018 av kommunstyrelsen (KS § 29, 
2018-02-14). 

Policyn togs fram med utgångspunkt utifrån föreslagna förändringar från  
såväl förvaltningsledningar, HR-representanter som fackliga företrädare. 

Omarbetningen av ledarpolicyn ingick som en del i dåvarande översynen  
av hela chefsförsörjningsprocessen där flera andra delar utvecklats bland  
annat ledarutveckling och rekryteringsprocess för chefer. 

I nuvarande ledarpolicy finns kommunens vision samt den strategiska  
färdplan som gällde vid tiden då ledarpolicyn antogs. I och med att  
kommunfullmäktige den 2021-04-14 antog en ny strategisk färdplan är  
inte längre ledarpolicyn uppdaterad.  

En justering av ledarpolicyn har nu genomförts för att anpassa denna att  
kunna gälla över tid oavsett förändringar av vision och strategisk färdplan 
för Kristianstads kommun samt för att lyfta fram chefens ansvar för  
verksamhetsutveckling och effektivt resursutnyttjande inom budgetram  
vilket tydliggjorts i nämnda policy. 
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Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Fastställa reviderad ledarpolicy för Kristianstads kommun.  

• Upphäva den ledarpolicy som antogs av kommunstyrelsen 2018-02-
14, KS § 29. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2022-09-19 § 27. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-15. 
Förslag till reviderad ledarpolicy. 
Ledarpolicy 2018-02-14. 
Slutsats KÖS 2022-09-06 § 69. 
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KS § 171 

Arkivmyndighet för samordningsförbundet  
Skåne Nordost Kristianstad 
Änr KS 2022/932 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Utse Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun som arkivmyndighet 

för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
I dagsläget saknas det en beslutad arkivmyndighet för Samordningsför-
bundet Skåne Nordost, nedan förbundet. Enligt 19 § förbundsordningen 
ansvarar kommunstyrelsen i den kommun som förbundet har sitt säte för 
tillsyn enligt arkivlagen (1990:782). Förbundet har sitt säte i Kristianstad, 
varför Kristianstads kommun tillfrågats om att vara arkivmyndighet för 
förbundet. 

Det innebär att Kristianstads kommuns arkivmyndighet, kommunstyrelsen, 
enligt 20 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210), Finsamlagen, ansvarar för tillsynen av att samordningsför-
bundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Tillsynen genomförs av 
kommunarkivet som verkställer arkivmyndighetens uppdrag. 

Gällande förbundets arkiv överlämnas handlingar löpande till arkivmyn-
digheten i enlighet med förbundets dokumenthanteringsplan. Om förbun-
det skulle upplösas ska förbundets arkiv överlämnas till arkivmyndigheten, 
såvida verksamheten inte överförts till annan myndighet eller till juridisk 
person som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Utse Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun som arkivmyndighet 
för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 172. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 
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KS § 172 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 
Änr KS 2022/751 

Beslut 
• Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 fastställs enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider enligt följande: 

Kommunstyrelsens sammanträden 

Månad Datum Tidpunkt  

Januari 25 09:00-13:00  

Februari 15 09:00-13:00 Kristianstads Airport AB 

Mars 22 09:00-15:00 Åhus Hamn & Stuveri AB 

April 26 09:00-13:00 Krinova AB 

Maj 24 09:00-13:00  

Juni 21 09:00-15:00 Utfärd 

Augusti 30 09:00-13:00 AB Kristianstadsbyggen 

September 27 09:00-15:00 Kristianstads renhållnings 
AB och C4 Energi AB 

Oktober 25 09:00-13:00  

November 22 09:00-13:00  

December 20 09:00-13:00  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2023 fastställs enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 173. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Sammanträdeskalender 2023. 
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KS § 173 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2022/98 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens och  
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till kommun- 
fullmäktige nämligen i april och oktober. 

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade  
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämn-
den och tekniska nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade 
samt icke beslutade medborgarförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälso-
skyddsnämnden, räddningsnämnden och överförmyndarnämnden har inga 
medborgarförslag att redovisa. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 175. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Förteckning över obesvarade motioner 2022-09-09. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2022-09-09. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2022-09-09. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-08-25 § 154. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-08. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit 
under  
beredning under perioden 2022-01-11 – 2022-08-08. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 60. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag för Barn- och 
utbildningsnämnden 2022-08-10. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-08-30 § 134. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-12. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-02 § 77. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-19. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-09-01 § 68. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-01. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-06-22 § 84. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2022-06-03. 
Räddningsnämndens beslut 2022-09-14 § 21. 
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Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-22 § 98. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-23. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för Tek-
niska nämnden, 2022-05-23. 
Överförmyndarnämndens beslut 2022-09-15 § 48. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
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KS § 174 

Medborgarförslag - Helt gratis att besöka  
återvinningscentral 
Änr KS 2020/1449 

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att göra det helt 

gratis att besöka återvinningscentralen. 

Kristianstads renhållnings AB har de senaste åren installerat inpasserings-
system med bommar för att få statistik över flöden för att kunna anpassa 
öppettider efter kundernas besök, men också få underlag över nyttjandet 
av återvinningscentralerna.  

Begränsningen av antalet fria besök är en av delarna i bolagets arbete. 
Syftet med ändringen är att företag inte ska lämna avfall på hushållens 
bekostnad samt skapa en rättvis fördelning av besök mellan hushållen. 
Enligt statistik från 2021 har huvuddelen av hushåll inte påverkats av 
begränsningen i antal fria besök. 

Kristianstads Renhållnings AB föreslår i yttrande daterat 2022-05-05 att 
medborgarförslaget ska avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avslå medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 155. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-19. 
Kristianstads Renhållnings ABs yttrande 2022-05-05. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-06-10. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 40. 
Medborgarförslag 2020-12-11. 
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KS § 175 

Medborgarförslag - Dispens från 24 avgiftsfria  
besök på återvinningscentral för privatpersoner  
med skogstomt 
Änr KS 2021/5 

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att ge dispens från 

24 avgiftsfria besök på återvinningscentral för privatpersoner med skogs-
tomt. 

Förslaget skulle innebära att enskilda bedömningar behövs göras för små-
hus och fritidshus utifrån riktlinjer som saknar standard eller rekommen-
dationer i branschen. I Kristianstad finns det cirka 25 000 småhus- och 
fritidshuskunder där alla har olika förutsättningar på sina fastigheter vilket 
gör det ännu svårare.  

Kristianstads Renhållnings AB föreslår i yttrande daterat 2022-05-05 att 
medborgarförslaget ska avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avslå medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 156. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-19. 
Kristianstads Renhållnings ABs yttrande 2022-05-05. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-06-10. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 48. 
Medborgarförslag 2020-12-11. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28  
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KS § 176 

Medborgarförslag - Flytt av bom (inpassage) till  
ramp på återvinningscentralen i Åhus 
Änr KS 2021/3 

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag föreslår att bom för 

inpassage till ramp på återvinningscentralen i Åhus flyttas. 

Hela trafikflödet på Åhus återvinningscentral är byggt för att kunna ha en  
naturlig väg antingen via eller förbi området där man slänger trädgårdsav-
fall. Skulle en återvinningscentral ha en sådan lösning måste de andra fyra i  
kommunen ha likadana lösningar, vilket inte är möjligt. En separat inpas-
sage för trädgårdsavfall utan registrering leder även till att Kristianstads  
Renhållnings AB inte har kontroll på att företag kan köra in gratis. 

Kristianstads Renhållnings AB föreslår i yttrande daterat 2022-05-05 att  
medborgarförslaget ska avslås. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avslå medborgarförslaget. 
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Kommunstyrelsen 2022-09-28  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 157. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-19. 
Kristianstads Renhållnings ABs yttrande 2022-05-05. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-06-10. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 47. 
Medborgarförslag 2020-12-11. 
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KS § 177 

Medborgarförslag - Inomhushall med konstgräs 
Änr KS 2022/153 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-03. 

 

Sammanfattning 
 Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att en inom-

hushall med konstgräs anläggs, där barn och ungdomar kan spela fotboll 
året runt oavsett väder. Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-08 § 36 att 
lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kultur- och 
fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för ytt-
rande. 

Förslagsställaren menar att med en inomhushall för fotboll slipper barn 
och ungdomar i kommunen att åka till en annan kommun för att spela 
fotboll inomhus. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att behov och prioriteringar av inve-
steringar i idrottsanläggningar är komplex och behöver analyseras på ett 
tydligt sätt. Kommunstyrelsen har nyligen gett kultur- och fritidsnämnden 
ett uppdrag att genomföra en anläggningsutredning som ska landa i en plan 
utifrån ett tioårsperspektiv. Planen ska redovisas under 2023. Kultur- och 
fritidsförvaltningen anser därför att en så pass stor satsning som en inom-
hushall för fotboll är, behöver analyseras tillsammans med övriga behov. 
Därför får en färdig anläggningsutredning för idrottsanläggningar påvisa de 
behov som finns. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-03. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 158. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-02 § 72. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-07-28. 
Remiss 2022-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 36. 
Medborgarförslag 2022-02-11. 
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KS § 178 

Medborgarförslag - Sätt upp en webbkamera i Åhus  
så att man kan se vilket väder det är 
Änr KS 2022/509 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

bör sätta upp en webbkamera i Åhus för att det ska vara lätt att se hur 
vädret är i Åhus för personer som bor på andra platser i kommunen. Då det 
redan finns en rad digitala tjänster, exempelvis från SMHI, som erbjuder 
väderinformation anser kommunledningskontoret inte att det är motiverat 
med en webbkamera i detta syfte. 

För att få sätta upp en webbkamera krävs tillstånd från länsstyrelsen, som 
ofta är restriktiva när det gäller kameraövervakning, och det skulle medfö-
ra investerings- och driftskostnader som inte kan motiveras då informatio-
nen finns att få på annat sätt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 159. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-24. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-06-10. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 105. 
Medborgarförslag 2022-05-03. 
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KS § 179 

Motion - Ersätt karensdagen för personal inom  
förskolan! 
Änr KS 2022/544 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildnings-

förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-07. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Car Henrik Nilsson (SD) föreslår 2022-05-09 i en motion till kommunfull-
mäktige att Kristianstads kommun utreder kostnad och möjlighet att kom-
pensera för karenslöneavdraget för personal inom förskolan 

Medarbetare inom förskola går under kollektivavtalet Allmänna bestäm-
melser (AB). Det finns i detta avtal inte någon öppning för kommunen att 
lokalt kollektivavtala om ersättning för karensavdraget. Kollektivavtalet är 
normerande, vilket innebär att avsteg från det inte får göras. Några andra 
överenskommelser som strider mot kollektivavtalet, såsom förslaget om 
kompensation för karensavdrag, får inte träffas. 

Karensavdraget för medarbetare som arbetar i förskoleverksamheten inom 
barn- och utbildningsförvaltningen motsvarar cirka 5 Mkr per år. För alla 
verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen motsvarar karens-
avdraget cirka 18 Mkr per år. 

Även om det vore möjligt skulle ett införande av föreslagen kompensation 
medföra en ökad kostnad motsvarande cirka 5 Mkr. Kostnaderna för ett 
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införande av föreslagen kompensation hade i så fall blivit föremål för prio-
riteringsdiskussioner inför utformandet av barn- och utbildningsnämndens 
internbudget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildnings-
förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 160. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-14 § 53. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-07 § 35. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-23 reviderat 
2022-06-07. 
Barnkonsekvensanalys 2022-05-23. 
Förvaltningsövergripande samverkan barn- och utbildningsförvaltningen 
protokoll 2022-06-03. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 99. 
Motion 2022-05-09. 
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KS § 180 

Motion - Klädbidrag till anställda inom förskolan  
i Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/419 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildnings-

förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 

Reservationer 

Carl Henrik Nilsson (SD) och Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslu-
tet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) och Niclas 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 förslag 
till beslut. 

 

Sammanfattning 
Carl Henrik Nilsson (SD) föreslår 2022-04-10 i en motion till kommunfull-
mäktige att Kristianstads kommun ger varje tillsvidareanställd pedagog, 
lärare eller barnskötare inom förskolan ett klädbidrag på 1000 kr per år 
som en tjänsteförmån. 
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Om kommunen ska ge anställda ekonomisk ersättning för deras egna inköp 
av arbetskläder räknas det som kostnadsersättning. Kommunen ska då 
göra ett skatteavdrag på 30 % och betala arbetsgivaravgift (31,42) på 
beloppet. Detta innebär att av de 1000 kr får medarbetaren ut 700 kr. 
Kommunen ska betala 314,20 kr i arbetsgivaravgift per klädbidrag; en 
kostnad på 1314,20 kr per klädbidrag. 

Idag tillhandahåller kommunen allvädersjackor till medarbetare inom 
förskola. Dessa räknas som arbetskläder, varför varken skatteavdrag ska 
göras eller arbetsgivaravgifter betalas in. Rektor kan bedöma om det inom 
den egna tilldelade budgeten för 2022 finns möjlighet att prioritera ytterli-
gare fria arbetskläder till medarbetare inom den egna förskolenheten. 
Detta beslut åvilar rektor att i så fall fatta inom den befintliga budgetramen.  

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta 
införandet av klädbidrag enligt motionen till medarbetare inom kommu-
nens förskolor. Kostnaderna för ett generellt införande av ett sådan klädbi-
drag kan lyftas vid prioriteringsdiskussioner inför utformandet av barn- 
och utbildningsnämndens internbudget för 2023. 

Då det finns cirka 900 tillsvidareanställda medarbetare i förskolan skulle 
den årliga kostnaden för klädbidrag enligt motionens förslag uppgå till 
cirka 1,2 Mkr per år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildnings-
förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 161. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 52. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-07 § 34. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
Barnkonsekvensanalys 2022-05-09. 
Förvaltningsövergripande samverkan barn- och utbildningsförvaltningen 
protokoll 2022-06-03. 
Remiss 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-12 § 53. 
Motion 2022-04-10. 
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KS § 181 

Motion - Målbild för Energi 2030 
Änr KS 2022/232 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors Hörström (S) reser-
verar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (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 
Anders Tell (S), Lena Fantenberg (S), Martin Hallingström Skoglund (S) och 
Fredrik Winberg (S) föreslår i motionen att anta en målbild för energi 2030 
med höga ambitioner avseende lokal produktion av energi, härunder för-
nybar elproduktion och biogasproduktion. 
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Kristianstads kommun har under 2021-2022 tagit fram ett förslag på kli-
mat- och miljöplan, som var på remiss till 15 juli 2022. Klimat- och mil-
jöplanen utgör en målbild för utvecklingen av lokal energiproduktion och 
energianvändning, samt anger åtgärder för hur målen ska uppnås. Klimat- 
och miljöplanens föreslagna mål och åtgärder är i stora de-lar i linje med 
förslagen i motionen. Dock bedöms det i nuläget av olika anledningar inte 
vara realistiskt med 800 GWh förnybar elproduktion i kommunen till år 
2030. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskonto-
rets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 177. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
Remiss 2022-03-17. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 19. 
Motion 2022-03-04. 
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