
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-05

Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:20.

Beslutande Peter Johansson (M) Karl Gemfeldt (C) Katarina Honoré (S)
Pierre Månsson (L) Anders Tell (S)

          
               
               

               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Johanna Näslund, HR-direktör Anders Magnusson, 

utvecklingsledare
Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-12-05

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

Hanna Nicander

252-257

Ordförande ...............................................................................................................................
Peter Johansson

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

Anders Tell       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
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Datum då
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2018-12-06 Datum då 
anslaget tas ned

2018-12-27

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne
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Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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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 5 december 2018 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

2018/9 

4 Bidrag till byggnadsföreningar/samlingslokaler 2019-
2020 

2018/1231 

5 Utdelning ur "Stiftelsen CW Olanders minnesfond 1" 2018/1174 

6 Reservation och försäljning av Skorstenen 2 inom Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde 

2018/817 

7 Motion - Utred skiftande skolgång i Kristianstads kommun 2016/654 

8 Motion - Senare skolstart för bättre skolresultat 2017/1162 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KSAU § 252

Informationer
Änr KS 2018/9 1.2.7

Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Julavslutning för kommunledningskontorets medarbetare 
6 december.

- Konferens 2018-12-04 arrangerad av Länsstyrelsen Skåne om 
fossilbränslefria kommuner i Skåne.
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KSAU § 253

Bidrag till byggnadsföreningar/samlingslokaler 
2019-2020
Änr KS 2018/1231 3.10.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Bidrag till föreningarna förlängs till och med år 2020.

 Vara generös i sin syn på bidrag avseende ansökan om upprustnings-
bidrag som skickas till Boverket då det förutsetts att kommunen och 
föreningen är medfinansiärer.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunen har sedan år 2003 haft en modell för bidrag till föreningar som 
bygger på fasta årliga bidrag till de mindre föreningarna och ett bidrag som 
årligen uppräknas med konsumentprisindex för de större föreningarna. År 
2014 fick kommunledningskontoret i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
göra en översyn av regelverket. Därefter fattade Kommunstyrelsen beslut 
om det nya regelverket att gälla för år 2015-2018.

Modellen har fungerat bra och kommunledningskontoret föreslår att 
tillämpa det även under år 2019-2020 med ändringen av bidrag till 
föreningen Folketshus Kristianstad och Mellersta Willands Bygdegårds-
förening som upphört. Förslaget innebär att den samlade bidragsnivån till 
föreningarna är 890 631 kronor per år med tillägg av konsumentprisindex 
enligt bilagt förslag. Förutsättning för bidrag är en årlig ansökan inne-
hållande resultaträkning, budget samt årsredovisning omfattande hur stora 
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de totala utgifterna för fastigheten eller lokalen har varit under verk-
samhetsåret. Bekräftelse på att lokalerna är öppna för allmän uthyrning.

Vidare föreslås att kommunen även kommande två år är generös i sin syn 
på bidrag avseende ansökan om upprustningsbidrag till Boverket då det 
förutsätts att kommunen och föreningen är medfinansiärer.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Bidrag till föreningarna förlängs till och med år 2020.

 Vara generös i sin syn på bidrag avseende ansökan om upprustnings-
bidrag som skickas till Boverket då det förutsetts att kommunen och 
föreningen är medfinansiärer.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-11-20.
Bidragsfördelning bilaga 1, 2018-11-20.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-24 § 167.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2014-09-24.
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KSAU § 254

Utdelning ur "Stiftelsen CW Olanders minnesfond 1"
Änr KS 2018/1174 3.9.2

Beslut
 Godkänna att utdelningsbara medel som 2018 uppgår till 7 000 kronor 

går till 

Sammanfattning
Avkastning av ovannämnd stiftelse skall enligt donationsvillkoren utdelas 
till ”inom Kristianstad bosatta behövande skötsamma köpmän eller affärs- 
eller kontorsbiträden eller deras änkor, varvid i första hand skola 
ifrågakomma den eller de, som haft anställning vid AB Mårten Pehrsons 
Valsqvarn i Kristianstad”. För dem som haft anställning vid AB Mårten 
Pehrsons Valsqvarn krävs dock inte nämnda bostadsband.

Endast en sökande,  har anknytning till AB Mårten 
Pehrsons Valsqvarn i Kristianstad. Utdelningsbara medel uppgår 2018 till 
7 000 kr och föreslås gå till 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att utdelningsbara medel 

som 2018 uppgår till 7 000 kronor går till 

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-11-23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 255

Reservation och försäljning av Skorstenen 2 inom 
Nya Ängamöllans verksamhetsområde
Änr KS 2018/817 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta fastigheten Kristianstad Skorstenen 2 inom Nya 

Ängamöllans verksamhetsområde till Brf Nya Ängamöllans Företags-
centrum för en köpeskilling om 962 225 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Nya Ängamöllans Företagscetrum är intresserade av att reservera samt 
förvärva fastigheten Kristianstad Skorstenen 2, inom Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde. Fastigheten är på 3 499 m2 och säljs till ett markpris 
om 275 kr/m2 och ger en köpeskillingen för fastigheten blir 962 225 
kronor.

Nya Ängamöllans Företagscentrum är en bostadsrättsförening som uppför 
byggnader med lokaler som anpassas specifikt för de olika hyresgästerna.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta fastigheten Kristianstad Skorstenen 2 inom Nya 

Ängamöllans verksamhetsområde till Brf Nya Ängamöllans Företags-
centrum för en köpeskilling om 962 225 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-11-12.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-05

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 256

Motion - Utred skiftande skolgång i Kristianstads 
kommun
Änr KS 2016/654

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla motionens förslag om att utreda möjligheterna att införa 
skiftande skolstart i Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) har i motion 2016-06-14 till Kommunfullmäktige 
föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda 
möjligheterna att införa skiftande skolstart i Kristianstads kommun. 
Anledningen därtill är att kommunens befolkning ökar, vilket kräver stora 
investeringar i nya skolor för att kunna möta behovet av ett ökat antal 
platser. Att bygga skolor är emellertid en process som tar flera år och 
motionsställarna föreslår därför att barn- och utbildningsförvaltningen 
utreder vilka möjligheter det finns att genom införandet av skiftande start 
och slut på skoldagen bättre kunna nyttja nuvarande skollokaler över 
längre tid på dagen. Det skulle även kunna medföra att färre temporära 
lokaler används liksom möjligheten att få ner antalet barn i vissa klasser.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget bifalles. En 
utredning skulle kunna belysa förutsättningar och möjligheter för 
införandet av skiftande skolstart och dess effekter på högre nyttjande av 
befintliga skollokaler. Men även i övrigt genomlysa andra i motionen 
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framförda fördelar – exempelvis att effekten kan bli att färre temporära 
lokaler används och möjligheten till färre antal barn i klass där de bedöms 
vara över en optimal gräns - vid en övergång till mer skiftande start och 
slut på skoldagen.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla motionens förslag om att utreda möjligheterna att införa 
skiftande skolstart i Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-06 § 107.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-10-30 § 70.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12.
Barnkonsekvensanalys 2018-10-12.
Remiss 2016-07-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21 § 149.
Motion 2016-06-14.
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KSAU § 257

Motion - Senare skolstart för bättre skolresultat
Änr KS 2017/1162

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-
valtningens yttrande om att förslaget kommer att utredas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) har i motion 2017-11-06 till Kommunfullmäktige 
föreslagit att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra 
ett försök med senare skolstart för bättre skolresultat. Detta med hän-
visning till modern forskning och positiva resultat vid projekt med senare 
skolstart för elever såväl i Sverige som i USA. Motionsställarna skriver att 
ett försök med senare skolstart på en skola i Sverige resulterade i färre 
sena ankomster och bättre resultat. Dessutom blev det lättare att planera 
för vikarier för skolledningen och personalens sjukskrivningar sjönk också. 
Fördelarna med senare skolstart är många, enligt motionsställarna.

Med hänvisning till det som framförs yrkar motionsställarna att Kommun-
fullmäktige ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra ett 
försök med senare skolstart, enligt motionens beskrivning, på minst två 
grundskolor och minst två gymnasieskolor. Skolorna ska själv önska 
medverka och försöken ska utvärderas efter 1 år från att det påbörjats.
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Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att förslaget utreds. Detta för 
att belysa de förutsättningar och möjligheter som finns för ett införande av 
senare skolstart för elever på minst fyra skolor som är intresserade av att 
genomföra nämnda försök enligt motionens intentioner.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-
valtningens yttrande om att förslaget kommer att utredas.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-11-06 § 108.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-10-30 § 71.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-12.
Barnkonsekvensanalys 2018-10-12.
Remiss 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-21 § 279.
Motion 2017-11-06.
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