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1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17

Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:50.

Beslutande Anders Tell (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M)
Anders Svensson (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD)
Katarina Honoré (S)      
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Johanna Näslund, HR-direktör Roger Zetterqvist, 

ekonomidirektör
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, §§ 204-
207, 209-210

Jenny Moberg Persson, 
planeringsstrateg, §§ 204-
207, 209-210

Sven Nilsson (C), ordförande 
Tekniska nämnden, § 200

Jesper Persson, vice 
ordförande Tekniska 
nämnden, § 200

Bengt Olsson, förvaltningschef 
C4 Teknik, § 200

Rickard Wilhelmsson, 
ekonomichef C4 Teknik, § 200

Lars Svensson, VA-chef 
C4-Teknik, § 200
               

Utses att justera Peter Johansson       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-10-26

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

200-207, 209-218, 221

Ordförande ...............................................................................................................................
Anders Tell

Justerare ...............................................................................................................................

Peter Johansson       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-10-17

Datum då
anslaget sätts upp

2018-10-26 Datum då 
anslaget tas ned

2018-11-16

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:50. 

 
Beslutande Anders Tell (S) Pierre Månsson (L) Peter Johansson (M) 

 Anders Svensson (S) Lena Holst (C) Niclas Nilsson (SD) 
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ANSLAG/BEVIS 
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 17 oktober 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:40 Diskussion om revisionsrapporten ”Granskning 
 av vatten och avloppsverksamheten” och 
 investeringsnivåerna för VA 

2018/9 

4 Skattesats för år 2019 2018/42 

5 Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

2018/1028 

6 Utökning av lokaler för den psykologiska insatsen inom 
centrala elevhälsoenheten 

2018/1022 

7 Försäljning av del av Tegelpannan 1 2018/258 

8 Reservation och försäljning av del av Önnestad 13:30 2018/830 

9 Nyttjanderättsavtal med Kristianstads Cricket Club 2018/688 

10 Uppdrag avseende detaljplan för Åhus 557:2 m.fl. 2018/264 

11 Extern remiss/samråd - Nedläggning av del av 
Trafikverkets järnvägsnät - Vändskiva samt spår mot 
lokstall, driftplats Kristianstad C, bandel 942 TRV 
2018/76941 

2018/912 



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

Ärenden  

12 Genomförandeavtal och köpekontrakt, del av Kristianstad 
Åhus 14:108 

2015/485 

13 Detaljplan för del av Åhus 14:108 i Åhus 2015/485 

14 Revisionsrapport granskning av omstrukturering av 
inköpsprocess 

2018/589 

15 Revisionsrapport granskning av styrning av IT- och 
informationssäkerhet 

2018/588 

16 Kommunikationspolicy Kristianstads kommun 2018/309 

17 Interreligiöst råd i Kristianstads kommun 2018/1042 

18 Förtida tillträde för Kommunstyrelsen 2018/993 

19 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster - Majoren 1, Majoren 2 och Näsby 35:64 

2018/1043 

20 Motion - Ge elever möjlighet att prova samt utvärdera 
skolmaterial inför upphandling för bättre och mer hållbar 
utveckling samt bättre miljötänk 

2018/440 

21 Motion - Låt personal som slutar på ett arbetsställe inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen få fylla i en digital 
avslutningsenkät 

2017/976 

22 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Eken 1, fd Näsby 
kyrka BN 16-1288 

2018/927 

23 Remiss betänkandet En effektivare kommunal 
räddningstjänst (SOU 2018:54) 

2018/754 

24 Avsluta nordiskt vänortssamarbete 2018/1085 

 

Anders Tell 
Ordförande 
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KSAU § 200

Informationer
Änr KS 2018/9 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från kommun-
ledningskontoret.

 Diskussion med Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson (C), vice 
ordförande Jesper Persson (M), C4 Tekniks förvaltningschef Bengt 
Olsson, ekonomichef Rickard Wilhelmsson och VA-chef Lars Svensson 
om revisionsrapporten ”Granskning av vatten och avloppsverksamheten” 
och investeringsnivåerna för VA.
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KSAU § 201

Skattesats för år 2019
Änr KS 2018/42

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2019 till 21,46 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2019 
till 21,46 kronor per skattekrona.

Pierre Månsson (L), Lena Holst (C), Peter Johansson (M) och Niclas Nilsson 
(SD) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-20 att godkänna planeringsförutsätt-
ningar för 2019.

Enligt tidplanen för budgetprocessen under 2018 ska de nyvalda Kommun-
fullmäktige fastställa skattesatsen för 2019 vid sitt sammanträde i 
november och budgeten för 2019 (inklusive kommunens övergripande 
styrkort) med flerårsplan 2020-2021 vid decembersammanträdet.

Enligt kommunallagen ska skattesatsen för kommande år fastställas av 
Kommunfullmäktige under november månad.
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Skattesatsen i Kristianstads kommun år 2018 uppgår till 21,46 kr per 
skattekrona.

Ärendet överlämnas för politiskt ställningstagande. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-04.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 202

Angående borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat
Änr KS 2018/1028 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kristianstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse 
av den 8 december 1994, ”Borgensförbindelsen”, vari Kristianstads 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Kristianstads kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt ”Borgensförbindelsen” i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

 Kristianstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari Kristianstads kommun 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 
alltjämt gäller.

 Utse kommundirektör Christel Jönsson och ekonomidirektör Roger 
Zetterqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.
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Sammanfattning
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, publikt 
kallat Kommuninvest. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på  lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser.  Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Kristianstads kommun utfärdade sin borgens-
förbindelse 8 december 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av 
kommunfullmäktige den 13 oktober 2009.

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. 
Vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras 
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid 
förevisning av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upp-
låning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot lån-
givarna.

Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom 
beslut av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden  för Kristianstads kommuns 
borgensåtagande kommer således att löpa ut under 2019. Med hänsyn till 
att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen 
och den betydelse borgensförbindelsen har för Kommuninvests verk-
samhet är det av stor vikt att Kristianstads kommun innan borgens-
förbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i Kommun-
fullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, 
samt därefter då beslutet vunnit laga kraft undertecknar en separat 
bekräftelse som inkluderar borgensförbindelsen, regressavtalet och 
garantiavtalet. När detta skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare 
en tioårsperiod.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kristianstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse 
av den 8 december 1994, ”Borgensförbindelsen”, vari Kristianstads 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Kristianstads kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt ”Borgensförbindelsen” i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.

 Kristianstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari Kristianstads kommun 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 
alltjämt gäller.

 Utse kommundirektör Christel Jönsson och ekonomidirektör Roger 
Zetterqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-05.
Brev från Kommuninvest 2018-05-30 inklusive bekräftelsehandling.
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KSAU § 203

Utökning av lokaler för den psykologiska insatsen 
inom centrala elevhälsoenheten
Änr KS 2018/1022 4.5.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

ökade hyreskostnader av lokaler till Centrala elevhälsoenheten. 
Finansiering genom post för fastighetsförändringar.

 Bevilja en hyrestid till 2024-08-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Centrala elevhälsoenheten behöver utöka verksamheten för den psyko-
logiska insatsen. Detta innebär att barn- och utbildningsförvaltningen 
behöver utöka den befintliga lokalytan på Yllan med 130 kvm för att få fler 
arbetsplatser. Lokalerna förses med nya ytskikt och pentry innan tillträde. 
Internhyreskostnaden är beräknad till cirka 283 tkr per helår. Hyrestid 
följer befintliga lokalers hyrestid 2024-08-31 med 9 månaders uppsägning 
innan avtalstiden löper ut annars förlängs hyrestiden med 3 år. Preliminär 
inflyttning den 1 december 2018. Ärendet har behandlats i strategiska 
lokalgruppen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bevilja budgetkompensation till Barn- och utbildningsnämnden för 

ökade hyreskostnader av lokaler till Centrala elevhälsoenheten. 
Finansiering genom post för fastighetsförändringar.
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 Bevilja en hyrestid till 2024-08-31.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.
Barn- och utbildningsförvaltningens protokoll delegationsbeslut 2018-09-24.
Förtydligande avseende utökade lokaler för Centrala elevhälsoteamet på Yllan, 
2018-10-12.
Samverkan utökning av lokalytan på Centrala elevhälsoenheten 2018-02-23.
C4 Tekniks internhyresberäkning 2018-09-11.
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KSAU § 204

Försäljning av del av Tegelpannan 1
Änr KS 2018/258 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Försälja cirka 3 300 m² av del av Tegelpannan 1 till Amata Fastighets 

AB för 275 kr/m².

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 har reserverat ovanstående mark inom Nya Ängamöllans 

verksamhetsområde med beslut i Kommunstyrelsen 2018-03-21 § 47. 
har bildat företaget Amata Fastighets AB, tilläggsavtal har 

tecknats.

Företaget planerar att uppföra en byggnad för kontor och industri-
verksamhet. Köpekontrakt har upprättats med Amata Fastighets AB som 
har undertecknat köpekontraktet som innebär att Amata Fastighets AB 
förvärvar 3 300 m² av Kristianstads kommun för 275 kr/m².

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Försälja cirka 3 300 m² av del av Tegelpannan 1 till Amata Fastighets 

AB för 275 kr/m².

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-03.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
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KSAU § 205

Reservation och försäljning av del av Önnestad 
13:30
Änr KS 2018/830 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna reservation och försäljning av del av fastigheten Önnestad 

13:30 till Lindbergs Bygg i Vinslöv AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lindbergs Bygg i Vinslöv AB, Källundavägen 187, 291 92 Kristianstad, här 
Lindbergs, har inkommit med en intresseanmälan om att förvärva mark i 
Önnestad för att uppföra en byggnad innehållande försäljning, kontor och 
lager för Lindbergs.

Parterna har enats om en för verksamhetsområdet lämplig lösning som 
innebär att Lindbergs genom bifogat reservationsavtal reserverar cirka 
2 700 m² mark inom Önnestads verksamhets i direkt anslutning till 
intilliggande verksamhet. Priset för marken är 100 kr/m² enligt beslut i 
Kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna reservation och försäljning av del av fastigheten Önnestad 

13:30 till Lindbergs Bygg i Vinslöv AB.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-08.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 206

Nyttjanderättsavtal med Kristianstads Cricket Club
Änr KS 2018/688 4.3.5

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna nyttjanderättsavtal med Kristianstads Cricket Club.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Under en längre tid har man försökt hitta ett lämpligt ställe för Kristianstad 
Cricket Club att utöva sin verksamhet på. Det slutade till sist med ett 
område på A3 i Norra Åsum. Kristianstad Cricket Club kommer att stå för 
drift och underhåll av anläggningen.

För att möjliggöra för föreningen att söka och erhålla bidrag från externa 
bidragsgivare, krävs en avtalstid om minst tio år.

C4 Teknik ser positivt på frågan att upplåta marken till föreningen efter-
som det gynnar det lokala föreningslivet. En tidigare version av avtalet 
godkändes av Tekniska nämnden 2018-06-14. Avtalet har därefter kommit 
att omarbetats med anledning av planerna på att nyttja A3-området som 
ett evenemangsområde. Avtalet har ändrats på så vis att det möjliggör för 
kommunen att nyttja området runt omkring cricketplanen under större 
evenemang, även om det skulle hindra nyttjanderättshavarens tillträde till 
planen. Detta regleras under stycket ”Evenemangsområde” i det nya 
förslaget till avtal. Avtalet är inte förenat med något besittningsskydd. 
Föreningen har godkänt förslaget till avtal.
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Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna nyttjanderättsavtal med Kristianstads Cricket Club.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-10-04 § 84.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-09-05.
Nyttjanderättsavtal inklusive karta.
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KSAU § 207

Uppdrag avseende detaljplan för Åhus 557:2 m.fl.
Änr KS 2018/264 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att upprätta förslag till ny detaljplan för 

Åhus 557:2 m.fl. i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2018-10-02. Kostnaden bedöms till cirka 500 000 kronor 
exklusive utredningar och belastar exploateringsbudgeten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret för en kontinuerlig dialog med verksamheterna 
kring Täppetstranden och hamnen i Åhus.

Under år 2017 fick Swedegas AB bygglov för uppförande av en cistern för 
flytande naturgas (LNG) och teknikbyggnader inom hamnområdets nord-
västra del. Ärendet om tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten pågår 
hos Länsstyrelsen. Anläggningen kan i framtiden bli en del av ett regionalt 
nät för flytande bio- och naturgas.

Åhus Beach AB önskar uppföra ett nytt kontor med lager i anslutning till 
evenemangsstranden. En ändamålsenlig byggrätt bedöms kunna tillskapas 
genom en ny detaljplan.

Kommunledningskontoret har tagit fram en riskutredning som visar att det 
går att uppfylla hamnens önskemål om en LNG-anläggning samtidigt som 
det även går att uppföra kontorslokaler i skyddszonen mellan hamnen och 
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bostadsområdet. Därtill finns även utrymme att anlägga cirka 200 
parkeringsplatser som kan nyttjas under evenemang på Täppetstranden.

Förutom hamnens och beachbolagets önskemål bör en detaljplan även 
omfatta en ny prövning av den ej utbyggda vägkopplingen mellan Lots-
gatan och Stubbagatan, och på samma sätt lämplighetspröva och justera 
hamnens gräns i överensstämmelse med faktiska förhållanden och mot 
Åhus Windsurfing Clubs klubbstuga.

Kommunledningskontoret föreslår att Byggnadsnämnden får i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan med i huvudsak följande innehåll:

- Möjliggör för minst cirka 200 parkeringsplatser i området.

- Skapa en lämplig byggrätt för kontor och lager inom Åhus 557:52.

- Justera gränserna så hamnens staket ligger inom hamnområdet, 
och se över gränsen mot Windsurfingklubben.

- Utred behovet av och lokaliseringen för den planlagda väg-
kopplingen mellan Lotsgatan och Stubbagatan.

De olika delarna framgår översiktligt av bifogad principskiss. Byggrätten 
för kontor och lager bör vara så flexibel att den i ej utnyttjade delar kan 
fungera som parkeringsplats.

Till sommarsäsongen år 2019 och 2020 har en överenskommelse träffats 
med hamnbolaget där kommunen kostnadsfritt tillåts nyttja befintlig 
asfaltsparkering inom hamnområdet. Kommunledningskontoret framhäver 
därför behovet av att snarast få till stånd en ny parkering i området för att 
mildra den tidvis ansträngda parkeringssituation i centrala Åhus under 
evenemang på Täppetstranden. Slutgiltig prioritering av detaljplanen görs 
dock av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen med styrning från den 
politiska presidiegruppen.

Från påbörjad handläggning beräknas detaljplanearbetet pågå under cirka 
två år, och kostnaden för detaljplanen uppskattas till cirka 500 000 kronor 
exklusive utredningar och belastar exploateringsbudgeten. En framtida 
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utbyggnad av parkeringsanläggningen fordrar ett särskilt investerings-
beslut.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt Byggnadsnämnden att upprätta förslag till ny detaljplan för 

Åhus 557:2 m.fl. i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-
utlåtande 2018-10-02. Kostnaden bedöms till cirka 500 000 kronor 
exklusive utredningar och belastar exploateringsbudgeten.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-02.
Principskiss.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 208

Extern remiss/samråd - Nedläggning av del av 
Trafikverkets järnvägsnät - Vändskiva samt spår mot 
lokstall, driftplats Kristianstad C, bandel 942 
TRV 2018/76941
Änr KS 2018/912 1.9.1

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-09-24.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Trafikverket har 2018-09-04, ärende TRV 2018/76941, inkommit med en 
remiss till Kristianstads kommun med titeln: ”Externremiss/samråd - 
Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät - Vändskiva samt spår mot 
lokstall, driftplats Kristianstad C, bandel 942 i Kristianstads kommun, 
Skåne län.”

Trafikverket vill i enlighet med järnvägsförordningen besluta att ett antal 
spår, vändskivan och lokstallarna norr om Kristianstad C ska utgå från det 
statliga järnvägsnätet. Området framgår av kartor i remisshandlingen sidan 
3-4. Berörda anläggningar har inte använts eller underhållits av Trafik-
verket sedan 1980-talet.

Berört område med lokstallar och vändskiva ligger inom ett vidare område 
av stort intresse för kommunen ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. På sikt 
ser kommunen det som möjligt att delar av spårområdet omvandlas till 
stadsmiljö med ny bebyggelse och direkt vägförbindelse till Härlövänga-
leden. Lokstallarna betingar i sig ett högt kulturhistoriskt värde. I vilken 
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mån dessa kan bevaras för framtiden och lämplig huvudman för ett sådant 
åtagande är en fråga för framtida diskussion utan direkt bärighet på 
nuvarande ärende om nedläggning av statlig infrastruktur.

Beträffande lokstallarna hyr kommunen i dagsläget hälften av dessa av 
Trafikverket, och hyr ut dem i andra hand till Regionmuseet i Kristianstad, 
som i sin tur upplåter dem till Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar. 
Den andra hälften av lokstallarna upplåter Trafikverket till musei-
föreningen direkt. Kommunen ser inte att aktuellt ärende om nedläggning 
av statlig järnvägsinfrastruktur på något vis ändrar sakförhållandena som 
reglerar Museiföreningens verksamhet. Tills vidare bör avtals-
förhållandena därför förbli som idag.

Kristianstads kommun har inget att erinra mot Trafikverkets besluts-
förslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-09-24.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-24.
Trafikverkets remisshandling med tillhörande kartor.
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KSAU § 209

Genomförandeavtal och köpekontrakt, del av 
Kristianstad Åhus 14:108
Änr KS 2015/485 4.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna bilagt genomförandeavtal mellan Kristianstads kommun och 
Hallskär/Gillöga.

 Godkänna bilagt köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Rivarö AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun ingick 2015-07-09 markanvisningsavtal med 
bolagen Hallskär AB och Gillöga AB. Avtalet ger byggherren ensamrätt att 
under begränsad tid förhandla med kommunen om köp av del av 
fastigheten Kristianstad Åhus 14:108 för uppförande av tät bostads-
bebyggelse. Detaljplanen är uppe för antagande och i samband med det har 
genomförandeavtal etapp 1A och köpekontrakt etapp 1A upprättats. 
Detaljplanen möjliggör för cirka 300 nya bostäder i en varierad och 
blandad stadsdel av hög arkitektonisk kvalitet.

Genomförandeavtalet etapp 1A fullföljer och ersätter markanvisningsavtal 
till den del det avser etappen. Etappindelning och avtalsperioder har 
justerats tidsmässigt och kompletterats i antal etapper enligt överenskom-
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melse mellan parterna. Byggherren ska betala samtliga kostnader för 
allmänna anläggningar i eller i direkt närhet till markområdet som 
erfordras för exploatering och detaljplanens genomförande. Fullföljs inte 
genomförandeavtalet står byggherren för samtliga kostnader.

Köpekontrakt etapp 1A är tecknat mellan Kristianstads kommun och 
Rivarö AB. Köpeskillingen är 1500kr/kvm BTA, beräknat utifrån beviljat 
bygglov och ska erläggas senast på tillträdesdagen. Från köpeskillingen 
ska avräknas kostnader för detaljplan med tillhörande utredningar med 
mera enligt markanvisningsavtalet. Köpebrev ska upprättas när köpe-
skillingen är slutgiltigt erlagd. De solidariskt ansvariga bolagen Hallskär AB 
och Gillöga AB ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter som Rivarö 
AB har enligt köpekontrakt.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna bilagt genomförandeavtal mellan Kristianstads kommun och 
Hallskär/Gillöga.

 Godkänna bilagt köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 
Rivarö AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-05.
Markanvisningsavtal 2015-07-09.
Genomförandeavtal etapp 1A.
Köpekontrakt etapp 1A.
Karta.
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KSAU § 210

Detaljplan för del av Åhus 14:108 i Åhus
Änr KS 2015/485 4.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för del av Åhus 14:108 i Åhus.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att utveckla Åhus tätort med en ny tät, varierad 
och blandad stadsdel av hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen möjliggör 
för cirka 300 nya bostäder. Planförslaget överensstämmer med gällande
översiktsplan från 2013 men har, med hänsyn till dess allmänna intresse,
handlagts med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen. Samråd 
genomfördes vid årsskiftet 2017/2018 och granskning under sommaren
2018.

Under granskningstiden inkom 8 yttranden med synpunkter som
främst handlar om trafik, buller och risk för störningar. Synpunkterna har 
föranlett redaktionella justeringar men inte några större förändringar av 
planförslaget inför antagandet. Länsstyrelsen har inte några invändningar 
mot detaljplanen.

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta detaljplan för del av Åhus 14:108 i Åhus.
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Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2018-09-25 § 170.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-09-11.
Plankarta reviderad 2018-09-11.
Planbeskrivning reviderad 2018-09-11.
Samrådsredogörelse 2018-05-29.
Granskningsutlåtande 2018-09-11.
Kvalitets- och gestaltningsprogram reviderad 2018-05-29.
Miljökonsekvensbeskrivning, MKB reviderad 2018-09-06.
Trafik-och bullerutredning 2017-05-29.
Fördjupad trafikbullerutredning 2018-04-19.
Kompletterande beräkning bullerskydd 2018-07-05.
Industribullerutredning 2018-04-09.
Markteknisk undersökningsrapport 2016-04-08.
Planeringsunderlag geoteknik 2016-04-08.
VA-utredning 2017-03-04.
Förprojektering VA 2017-10-05.
Föroreningsberäkning av dagvatten 2017-11-01.
Naturvärdesinventering 2017-06-29.
Rapport Ekosystemtjänster kartläggning och utvecklingsförslag, reviderad 
2018-03-23.
Arkeologisk förundersökning rapport 2017:01.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 211

Revisionsrapport granskning av omstrukturering av 
inköpsprocess
Änr KS 2018/589 1.8.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och överlämnar det till 

Kommunrevisionen.

 Paragrafen justeras omedelbart

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret i samarbete med samtliga förvaltningar och 
kommunala bolag inom Kristianstad kommun tog år 2015, enligt beslut i 
KS 2015-05-27, fram ett förslag på åtgärdsplan för inköpsprocessen inom 
Kristianstads kommun. Målbilden var att skapa en välfungerande, kommu-
nicerande och sammansvetsad upphandlingsorganisation som arbetar 
effektivt med hela inköpsprocessen ur ett koncernperspektiv.

Revisorerna har uppdragit åt PwC att granska om föreslagna åtgärder 
genomförts samt om upphandlingsverksamheten bedrivs på ett ändamåls-
enligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen från revisionen är att samtliga åtgärder 
i åtgärdsplanen inte genomförts samt att upphandlingsverksamheten 
delvis bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. 

I rapportens sammanfattning finns ett antal rekommendationer och 
bedömningar. 
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Kommunledningskontoret har kommenterat de åtgärder i åtgärdsplanen 
som inte är helt uppfyllda och föreslår att Kommunstyrelsen ställer sig 
bakom detta yttrande och överlämnar det till kommunrevisorerna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet och överlämnar det till 

Kommunrevisionen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-05
Missiv och revisionsrapport Granskning av omstrukturering av inköps-
process 2018-05-23.
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KSAU § 212

Revisionsrapport granskning av styrning av IT- och 
informationssäkerhet
Änr KS 2018/588 1.8.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-04 

som sitt eget yttrande.

 Tillföra budgetmedel enligt förslag för teknisk lösning för intrångs-
detektering.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av de förtroendevalda 
revisorerna i Kristianstads kommun genomfört en granskning av 
styrningen av IT- och informationssäkerheten inom organisationen. 
Granskningen har omfattat kommunens IT-avdelning såväl som IT-verk-
samheter inom ett urval av kommunens förvaltningar. Syftet har varit 
att granska huruvida Kommunstyrelsen säkerställt att kommunen arbetar 
systematiskt och ändamålsenligt med IT- och informationssäkerhet. 

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga 
kontrollmål gjordes bedömningen att Kommunstyrelsen till viss del 
uppfyller revisionsfrågornas innebörd. IT-verksamheten anses vara 
organiserad enligt god praxis och det finns en genomgående kommunika-
tion mellan IT-avdelningen, förvaltningarna och kommunledningen. 
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Samtidigt finns det en medvetenhet inom både avdelningen för skydd och 
säkerhet och IT-verksamheten att det krävs ett antal åtgärder för att närma 
sig en optimal IT- och informationssäkerhet. IT-avdelningen och avdelning-
en för skydd och säkerhet inledde 2016 ett mer långsiktigt arbete där 
en del var att tillföra resurser för arbetet med kommunkoncernöver-
gripande informationssäkerhetsfrågor, vilket bland annat renderade i en 
anställning av en informationssäkerhets- och krisberedskapssamordnare 
på avdelningen för skydd och säkerhet i maj 2018.

Sammanfattningsvis är flera av de förbättringspunkter som föreslås 
antingen redan pågående eller planerade att åtgärdas i linje med de 
kommentarer som framförs i detta yttrande. Kommunledningskontoret 
föreslår därför Kommunstyrelsen att godkänna detta yttrande angående 
de rekommendationer som framkommit i genomförd revision.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-04 

som sitt eget yttrande.

 Tillföra budgetmedel för teknisk lösning för intrångsdetektering.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-04.
Missiv och revisionsrapport Granskning av styrning av IT- och 
informationssäkerhet 2018-05-23.
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KSAU § 213

Kommunikationspolicy Kristianstads kommun
Änr KS 2018/309 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna kommunikationspolicyn.

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om övriga kommun-
gemsamma riktlinjer för kommunikation i enlighet med denna policy.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Upphäva Kommunstyrelsens tidigare beslut om kommunikations-
plattform 2013-02-20 § 33.

 Följande strategier ur kommunikationsplattformen ska fortsätta att 
gälla var för sig. De har reviderats och får nya namn:

- Mediestrategi för Kristianstads kommun.
Nytt namn: Riktlinjer för mediehantering i Kristianstads kommun

- Strategi för sociala medier.
Nytt namn: Riktlinjer för sociala medier i Kristianstads kommun

- Strategi för grafisk profil.
Nytt namn: Grafisk profil för Kristianstads kommun

 Uppdra åt kommunledningskontoret att identifiera och vid behov ta 
fram ytterligare kommunövergripande riktlinjer för kommunikation 
och vid behov göra mindre språkliga och innehållsmässiga revideringar 
i de beslutade riktlinjerna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns kommunikationsplattform 2013-02-20 § 33 inne-
håller policy och strategier för kommunikation och behöver uppdateras. 
Kraven på kommunikation ökar och det har hänt mycket inom kommunika-
tionsområdet på fem år. Den nuvarande policyn behöver bli mer heltäckan-
de och få en tydligare ansvarsfördelning. Kommunledningskontoret har 
därför tagit fram ett förslag till en ny kommunikationspolicy som ska ersät-
ta nuvarande kommunikationsplattform. Förslaget till ny kommunikations-
policy har skickats på remiss till samtliga nämnder och alla är mycket 
positiva till förslaget.  Policyns anses täcka de behov som finns i verksam-
heterna och bättre stödja arbetet med att möta de kommunikationsutma-
ningar som kommunen kan tänkas stå inför.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna kommunikationspolicyn.

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om övriga kommun-
gemsamma riktlinjer för kommunikation i enlighet med denna policy.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Upphäva Kommunstyrelsens tidigare beslut om kommunikations-
plattform 2013-02-20 § 33.

 Följande strategier ur kommunikationsplattformen ska fortsätta att 
gälla var för sig. De har reviderats och får nya namn:

- Mediestrategi för Kristianstads kommun. 
Nytt namn: Riktlinjer för mediehantering i Kristianstads kommu

- Strategi för sociala medier. 
Nytt namn: Riktlinjer för sociala medier i Kristianstads kommun
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- Strategi för grafisk profil. 
Nytt namn: Grafisk profil för Kristianstads kommun

 Uppdra åt kommunledningskontoret att identifiera och vid behov ta 
fram ytterligare kommunövergripande riktlinjer för kommunikation 
och vid behov göra mindre språkliga och innehållsmässiga revideringar 
i de beslutade riktlinjerna.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-03.
Kommunikationspolicy för Kristianstads kommun – beslutsversion.
Förslag till ny kommunikationspolicy – sammanställning av inkomna 
synpunkter.
Riktlinjer för mediehantering i Kristianstads kommun.
Riktlinjer för sociala medier i Kristianstads kommun.
Grafisk profil för Kristianstads kommun.
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KSAU § 214

Interreligiöst råd i Kristianstads kommun
Änr KS 2018/1042 1.2.6

Beslut
 Ge kommundirektören i uppdrag att i februari 2019 återkomma till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott med ett förslag till interreligiöst råd.

 Definiera rådets roll och uppgifter.

 Genomföra arbetet i dialog med och under medverkan av i kommunen 
aktuella trossamfund.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lyckad integration är en nyckelfråga för vår kommun. Vägen dit går i stor 
utsträckning via möten mellan människor; på arbetsplatser, i bostads-
områden, i föreningslivet, på gator och torg. Vänliga möten skapar ökad 
förståelse och tillit mellan människor. Religiösa företrädare från olika 
trossamfund kan visa vägen.

Behov av bildandet av ett interreligiöst råd har väckts vid olika tillfällen 
och tidigare i år tog kommunens integrationssamordnare på initiativ av 
ordförande i arbete- och välfärdsnämnden fram ett underlag med olika 
konstruktioner, syften och mål för ett sådant råd (Se bilaga, Ett inter-
religiöst råd i Kristianstads kommun?). Senare under våren togs frågan upp 
i samband med att Region Skånes demokratiberedning bjudit in ett antal 
trossamfund och Kristianstads kommun till en diskussion om tros-
samfundens syn på och roll i hur demokratins värden kan stärkas. Efter 
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mötet återkom representanter för samfunden med önskan om att inrätta 
ett interreligiöst råd tillsammans med kommunen.

Vi ser positivt på inrättandet av ett interreligiöst råd i kommunen. 
Kommunens samordningsroll är betydelsefull, men viktigast är att det finns 
en uttrycklig samarbetsvilja från samfunden.

Det underlag som integrationssamordnaren tagit fram kan lämpligen tjäna 
som utgångspunkter för en utredning. I det skissas tre olika modeller där 
modellerna 2 och 3 ligger närmast det vi menar att ett interreligiöst råd bör 
innehålla. I arbetet bör även andras erfarenheter tas tillvara, så som andra 
kommuners där det finns interreligiösa råd eller från organisationer som 
till exempel Open Skåne.

En utredning om ett råd ska genomföras i dialog med de i kommunen 
aktuella trossamfunden.

Därför föreslår Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Tell (S) och 
Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L):

- Ge kommundirektören i uppdrag att i februari 2019 återkomma till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott med ett förslag till interreligiöst 
råd.

- Definiera rådets roll och uppgifter.

- Genomföra arbetet i dialog med och under medverkan av i 
kommunen aktuella trossamfund.

Beslutsunderlag
Interreligiöst råd i Kristianstads kommun 2018-10-01.
Arbete och välfärdsförvaltningen om interreligiöst råd i Kristianstads 
kommun 2018-09-28.
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KSAU § 215

Förtida tillträde för Kommunstyrelsen
Änr KS 2018/993 1.2.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska 
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det 
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid 
mandatperiodens utgång.

 Valet av styrelse förrättas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 november 2018 för tid enligt ovan.

 Arvode för november månad 2018 utgår för både avgående och 
nyvalda ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och dess olika 
organ enligt gällande arvodesreglemente. Vid beräkning av tidsfaktor 
för visstidspension och avgångspension tillgodoräknas dock även 
december månad 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 18 § kan Kommunfullmäktige 
bestämma att Kommunstyrelsens mandattid skall räknas från och med det 
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse 
förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja 
styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.
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Förtida tillträde för Kommunstyrelsen har skett sedan valet 1994. 
Nuvarande kommunstyrelse är vald för tiden 2014-11-11 intill det 
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång.

Det nyvalda fullmäktige kommande mandatperiod sammanträder första 
gången tisdagen den 13 november 2018. Fullmäktige kan då fatta beslut 
om förtida tillträde och ny kommunstyrelse väljas. Med hänsyn till att valet 
av ny kommunstyrelse sker en bit in i november, föreslås att arvoden för 
november månad utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och 
ersättare i Kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodes-
reglemente.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska 
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det 
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid 
mandatperiodens utgång.

 Valet av styrelse förrättas vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 
13 november 2018 för tid enligt ovan.

 Arvode för november månad 2018 utgår för både avgående och 
nyvalda ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och dess olika 
organ enligt gällande arvodesreglemente. Vid beräkning av tidsfaktor 
för visstidspension och avgångspension tillgodoräknas dock även 
december månad 2018.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-25.
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KSAU § 216

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster - Majoren 1, Majoren 2 och Näsby 35:64
Änr KS 2018/1043 4.14.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta samt 
framtida avstyckningar som har sitt ursprung i dessa fastigheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under 
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4 
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av dricksvat-
ten, spillavlopp, dagvatten gata och fastighet behöver ordnas för 
fastigheterna Majoren 1 och Majoren 2 samt att de allmänna vattentjäns-
terna försörjning av dricksvatten, spillavlopp och dagvatten gata 
behöver ordnas för fastighet Näsby 35:64.

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-
vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att det 
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omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta samt 
framtida avstyckningar som har sitt ursprung i dessa fastigheter.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2018-10-04 § 85.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-08-30.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.
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KSAU § 217

Motion - Ge elever möjlighet att prova samt utvärdera 
skolmaterial inför upphandling för bättre och mer 
hållbar utveckling samt bättre miljötänk
Änr KS 2018/440 7.1.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Ge kommunledningskontoret i samarbete med barn- och utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att erbjuda intresserade elever lämplig 
skolmaterialprovning inför upphandling.

Reservationer

Peter Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Peter Johansson (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut mot 
Peter Johanssons (M) förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens 
förslag till beslut.
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Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) föreslår i motion att ge elever möjlighet att prova samt 
utvärdera skolmaterial inför upphandling för bättre och mer hållbar 
utveckling samt bättre miljötänk.

Kommunledningskontoret, upphandlingsenheten:

Upphandlingsenheten bedömer det som möjligt, både ur ett lagligt och ett 
upphandlingstekniskt perspektiv, att inkludera intresserade elever i en 
utvärdering av upphandling. Upphandlingsenheten ställer sig därför positiv 
till att i samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen ta fram och 
tillämpa en utvärderingsmodell som möjliggör att intresserade elever är 
del av en utvärderingsgrupp för lämplig skolmaterialprovning.

Barn- och utbildningsförvaltningen:

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att intresserade 
elever - inom ramen för gällande kunskapskrav i de skolämnen som blir 
berörda - erbjuds möjlighet att prova och utvärdera lämpligt skolmaterial 
och på så sätt vara Upphandlingsenheten behjälplig inför upphandling för 
en bättre och mer hållbar utveckling samt bättre miljötänk.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

 Ge kommunledningskontoret i samarbete med barn- och utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att erbjuda intresserade elever lämplig 
skolmaterialprovning inför upphandling.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-08.
Remiss 2018-06-27.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-12 § 112.
Motion 2018-04-16.
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KSAU § 218

Motion - Låt personal som slutar på ett arbetsställe 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen få fylla i en 
digital avslutningsenkät
Änr KS 2017/976

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M), har 2017-09-18 i en motion till Kommunfullmäktige 
föreslagit att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att Kristianstads 
kommun erbjuder avgångsenkät som uppföljning till all personal som 
avslutar eller byter anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Kristianstads kommun som arbetsgivare använder i dag en gemensam 
förvaltningsövergripande mall för avgångssamtal som varje chef kan och 
bör använda när medarbetare avslutar sin anställning. Dessa samtal kan se 
olika ut, beroende på den enskilde medarbetarens avgångsorsak. Samtalet 
ska vara kvalitativ för att få svar på frågor samt information och kunskap 
om avgångsorsaken. Det är också av stor vikt att den enskilde medarbeta-
ren upplever ett positivt avslut där tankar etc får komma till tals. Avslut-
ningssamtalen kommer i ett sent skede då medarbetaren redan bestämt sig 
för att sluta. Det andra forum som ska användas för att ha dialog chef-med-
arbetare är i det dagliga arbetet, uppföljningsträffar, medarbetarsamtal, 
lönesamtal, verksamhetsmöten och arbetsplatsträffar. I dessa forum har 
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medarbetare rätt och möjlighet till direktinflytande och påverkansmöjlig-
heter. Genom sina fackliga ombud, eller skyddsombud, kan också medarbe-
tare verka för inflytande i fackliga frågor respektive arbetsmiljöfrågor. En 
svårighet med en enkät, förutsatt att den är anonym, är att resultat som 
kommer in till HR-avdelningen är avkodat, och inte heller kopplad till 
respektive arbetsplats, vilket gör att informationen är svår att hantera och 
använda i ett utvecklingssyfte. 

Det är av yttersta vikt likt motionen framhåller att arbetsgivaren har en 
uppföljning på avgångsorsak hos medarbetare som väljer att sluta. Just 
enkät som verktyg blir ett moment som görs utöver befintligt arbetssätt, 
kräver en hel del administration, men utan att för den delen ge oss tillräck-
ligt fakta eller svar tillbaka. Vikten av att fokusera för att öka kvalitén och 
systematiken i avgångssamtalen ska istället framhållas.

Att avgångssamtalen som används i dag i Kristianstads kommun, i form av 
dialog chef-medarbetare även fortsättningsvis bör användas och förfinas 
som verktyg och instrument, är en uppfattning som barn- och utbildnings-
förvaltningen delar med skolområdenas ledningsgrupper.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-10-02 § 96.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-09-25 § 62.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-06-08.
Barnkonsekvensanalys 2017-10-22.
Remiss 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 233.
Motion 2017-09-18.
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KSAU § 219

Samrådsyttrande avseende detaljplan för Eken 1, 
fd Näsby kyrka BN 16-1288
Änr KS 2018/927 4.2.2

Beslut
 Kommunstyrelsen tillstyrker inte detaljplan enligt förslaget med 

hänvisning till trafik- och parkeringssituationen i området.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsen inte tillstyrker detaljplan enligt 
förslaget med hänvisning till trafik- och parkeringssituationen i området.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för samråd 
2018-08-28.

Detaljplanen ska möjliggöra att före detta Näsby kyrka och församlingshem 
kan få nya passande användningssätt efter att fastigheten sålts för privat 
bruk.

Särskild hänsyn ska tas till byggnadens särskilda kulturhistoriska värde 
och byggnaden får inte rivas. 

Planförslaget medger att byggnaden används för bostadsändamål och 
centrumändamål. I begreppet centrumändamål ingår bland annat 
restaurang, handel, kontor och samlingslokal. För att underlätta att 
byggnaden kan få en fungerande användningssätt så ställs lägre krav på 
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att tillgodose behovet av bilparkering inom den egna fastigheten än vad 
som vanligen tillämpas.

Kommunledningskontoret har inget annat att tillföra mer än att trafik-
situationen är besvärlig i korsningen Näsbychaussén – Tegelbruksvägen 
vid såväl evenemang som daglig trafikflöde. På grund av ovanstående 
detaljplan anser kontoret att det är lämpligt att se över hela korsningen 
inklusive flödet till Eken 1 avseende såväl bilar som oskyddade trafikanter. 
Kostnader som uppkommer i samband med utfartsfartsförbudet mot 
Näsbychaussén regleras i ett exploateringsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägaren till Eken 1.

Kommunledningskontoret har inget utöver ovanstående att erinra mot 
planen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2018-09-25.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-10 § 196.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-25.
Översiktskarta.
Detaljplan.
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KSAU § 220

Remiss betänkandet En effektivare kommunal 
räddningstjänst (SOU 2018:54)
Änr KS 2018/754 1.9.1

Beslut
 Kristianstads kommun yttrar sig i enlighet med Räddningstjänstens 

tjänsteutlåtande 2018-10-15.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstads kommun är en av de instanser som fått möjligheten att yttra 
sig över betänkandet ”En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54)”.

Räddningstjänsten har granskat betänkandet och lämnar härmed förslag 
till yttrande.

Betänkandet (SOU 2018:54) innehåller förslag som i många delar kan anses 
medföra förbättringar om de genomförs.

I vissa stycken delar vi inte betänkandets förslag fullt ut, t.ex. förslagen om 
kommunal tillsyn och akademisering av räddningstjänstutbildningen för 
brandingenjörer. Vissa delar som t.ex. överföring av delar av det statliga 
ansvaret till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap från 
Länsstyrelsen, anser vi kräver ytterligare utredning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Kristianstads kommun yttrar sig i enlighet med Räddningstjänstens 

tjänsteutlåtande 2018-10-15.
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Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2018-10-15.
Remiss betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 
2018:54).
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KSAU § 221

Avsluta avtal om nordiskt samarbete
Änr KS 2018/1085 1.11.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har ett avtal om samarbete med de nordiska 
vänorterna sedan 2000-06-17. Vänortssamarbetet består av ett årligt 
vänortsmöte och aktiviteter/samarbeten mellan mötena. Syftet med 
vänortsmöten är att få kunskap om varandras kommuner/städer och 
utbyta erfarenheter inom olika fackområden. Vänortsförbindelserna i dess 
traditionella form har spelat ut sin roll och kontakterna med vänorterna är 
få. Genom att öppna upp för nya samarbetsformer föreslår kommun-
ledningskontoret att det formella avtalet om samarbete med de nordiska 
vänorterna avslutas.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avsluta avtal om nordiskt samarbete med Esbo, Kongsberg, Köge och 

Skagafjördur.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-10-15.
Avtal om nordiskt samarbete mellan Esbo stad, Kongsbergs kommun, 
Kristianstads kommun, Köge kommun och Skagafjördurs kommun 
2000-06-17.
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