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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 15 maj 2019 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:30 Arbete och välfärdsnämndens ekonomiska 
 prognos 2019 

2018/1416 1.2.7 

4 Stiftelsernas årsredovisningar år 2018 2019/455 3.9.1 

5 Remissvar -  Lite mer lika - Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 
2018:74) 

2019/165 1.4.1 

6 Reservera och försälja del av Horna 3:12, inom 
verksamhetsområde norr om Täppetleden i Åhus 

2019/1 4.3.3 

7 Planuppdrag för detaljplan inom kvarteret Östra Kasern 2019/326 4.2.2 

8 Remissvar avseende förslag till bildande av 
naturreservatet Kjugekull i Kristianstads kommun 

2019/214 6.6.2 

9 Besvarande av yttrande avseende överklagan av 
upphävandebeslut avseende ändring av detaljplanen för 
södra delen av Nyehusen samt norra delen av 
Furubodaområdet i Yngsjö 

2010/32 
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10 Besvarande av yttrande gällande överklagan av 
upphävandebeslut avseende ändring av detaljplan för 
Yngsjö 3:36 och Yngsjö 3:154 utmed Björkstigen i Åhus 

2011/1069 

11 Förslag till dialog om byns/ortens utveckling (före detta 
byastämmor) 

2019/382 1.6.1 

12 Kommunövergripande handlingsplan för hantering av 
arbetsmarknadsåtgärder 

2015/90 

13 Undantag från klimatväxlingsavgiften 2019/499 1.4.1 

14 Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen 2018/1298 1.3.1 

15 Revidering av revisionens reglemente 2019/536 1.3.1 

16 Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för arbete 
och välfärdsförvaltningen 

2019/518 2.7.2 

17 Ombud till Inera AB:s årsstämma 2019 2019/190 1.2.5 

18 Medborgarförslag - Säg upp avtalet med Coor och 
återinför intern service och städ i kommunal regi 

2017/72 

19 Medborgarförslag - Inför en app för nära dialog mellan 
kommunens handläggare och kommunens invånare 

2016/1180 

20 Medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg på de nya 
broarna över Helge å på E22 

2018/958 1.1.3 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KSAU § 107

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Ny ekonomidirektör har rekryterats. Han heter Oscar Nilsson.

 Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L), Arbete 
och välfärdsnämndens vice ordförande Sabina Månsson Hultgren (S), 
förvaltningschef Merete Tillman och ekonomichef Emma Krüger 
informerar om Arbete och välfärdsnämndens ekonomiska prognos 
2019.
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KSAU § 108

Stiftelsernas årsredovisningar år 2018
Änr KS 2019/455 3.9.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga.

 Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
årsredovisningarna.

 Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är 
årsredovisningsskyldiga.

 Överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret, ekonomi- och upphandlingsavdelningen, 
överlämnar härmed årsredovisningar år 2018 för de stiftelser som var för 
sig har ett fondkapital som överstiger 10 basbelopp samt förslag till 
årsredovisningar för de stiftelser som inte är årsredovisningsskyldiga. 
Styrelsen för på bilaga A angivna stiftelser utgörs av Kommunstyrelsen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årsredovisningarna för specificerade stiftelser enligt bilaga.

 Det delegeras till Kommunstyrelsens ordförande att underteckna 
årsredovisningarna.
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 Godkänna förslag till årsredovisning för de stiftelser som ej är årsredo-
visningsskyldiga.

 Överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige för delgivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-02.
Årsredovisning 2018 för Kristianstads kommuns gemensamma stiftelse 
och donationsförvaltning.
Rapport år 2018 för Kristianstads kommuns stiftelseförvaltning.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Sociala Samfonden.
Årsredovisning 2018 för  Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns 
grundskola.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Samfonden vid Kristianstads kommuns 
Gymnasieskola.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Samfonden vid Förutvarande Yrkes-
utbildningen i Kristianstad.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Ingenjören Oscar Ståhlfors Donation.
Årsredovisning 2018 för Knut och Ingeborg Sörensens Stiftelse.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 2.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen C W Olanders Minnesfond 3.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Dahlska Apologistfonden.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Makarna Hanna och Carl Ludvig Möllers 
Donationsfond.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Albrecht och Angelica Svanbergs 
Museifond.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Otto Ericssons Donations- och 
Räntefonder.
Årsredovisning 2018 för Stiftelsen C W Olanders Fond För Stadens 
Prydande Med Konstverk.
Årsredovisning 2018 för Gösta Wingrens Stiftelse.
Årsredovisning 2018 för Samstiftelsen för främjande av pensionärers 
boende i Kristianstad.
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Årsredovisning 2018 för stiftelsen Önnemarks donationsfond för fysiskt 
handikappade eller rörelsehindrade barn eller ungdomar.
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KSAU § 109

Remissvar -  Lite mer lika - Översyn av kostnads-
utjämningen för kommuner och landsting 
SOU 2018:74
Änr KS 2019/165 1.4.1

Beslut
 Överlämna bifogad skrivelse till Finansdepartementet som kommunens 

yttrande.
 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Regeringen har tillsatt en särskild utredning för översyn av systemet för 
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen lämnade sitt 
förslag i oktober 2018. Regeringen inbjuder nu landets kommuner och 
landsting att lämna synpunkter på utredningen. Remissvaren ska ha 
kommit in till finansdepartementet den 17 maj 2019. 

Enligt utredningens direktiv så ska en analys göras huruvida det nuvarande 
systemet fångar upp större samhällsförändringar och med anledning av 
detta eventuellt föreslå förändringar. I uppdraget ingår också att analysera 
möjligheterna till att förenkla utjämningen. Förslaget är att förändringar av 
kostnadsutjämningen ska träda i kraft redan 2020.

Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring. 
Utjämningens omfattning ökar med en miljard kronor både för 
kommunerna och landstingen.

Kostnadsutjämningens nuvarande profil innebär att omfördelning sker 
från kommuner med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och 
stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och 
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liten befolkning. Förslagen i denna utredning innebär en tydlig förstärkning 
av den nuvarande profilen.

Till detta kommer att kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar 
och nyanlända får ett högre utfall med utredningens förslag.

För Kristianstad kommun innebär förslagna förändringar en förstärkning 
av kostnadsutjämningen med 589 kr per invånare.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Överlämna bifogad skrivelse till Finansdepartementet som kommunens 

yttrande.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-04-30.
Förslag till remissvar 2019-04-30.
Remissmissiv SOU 2018:74.
Betänkande av kostnadsutjämningsutredningen, SOU 2018:74.
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KSAU § 110

Reservera och försälja del av Horna 3:12, inom 
verksamhetsområde norr om Täppetleden i Åhus
Änr KS 2019/1 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 2.200 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 beläget inom verksamhetsområdet norr om 
Täppetleden i Åhus till Norremöllan Invest AB för en köpeskilling om 
150 kr/m².

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Norremöllan Invest AB  är intresserad av att reservera samt förvärva del av 
fastigheten Kristianstad Horna 3:12, inom verksamhetsområde som är 
beläget norr om Täppetleden i Åhus. 

Norremöllan Invest AB  avser att uppföra industrihall med lager och kontor 
för VVS-firma. Markområdet är på cirka 2.200 m² och säljs för en köpe-
skilling om 150 kr/m², vilket ger en köpeskilling på cirka 330.000 kronor. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta cirka 2.200 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 beläget inom verksamhetsområdet norr om 
Täppetleden i Åhus till Norremöllan Invest AB för en köpeskilling om 
150 kr/m².
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 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-13.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 111

Planuppdrag för detaljplan inom kvarteret 
Östra Kasern
Änr KS 2019/326 4.2.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Återkalla detaljplanerna PLAN 11-0004 för Norra Kasern 1, Plan 

11-0032 för del av Kristianstad 4:7 och PLAN 11-003 Östra Kasern 3.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
utveckla Östra Kasern enligt inriktning i kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2019-03-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun äger all mark inom aktuellt område, här marken. 
Markområdet har markerats på bifogad kartbilaga och avgränsas i norr av 
Snapphanevägen, i väster av Vattentornsvägen. Marken är i gällande 
detaljplan utlagd för huvudsakligen bostäder men viss del av markområdet 
även kan användas för kontor, handel och skola.

Det föreligger ett behov av att ändra gällande detaljplan för att kunna 
skapa en ny central skola för ca 1000 elever innebärande en 2-parallellig 
F-6 skola samt 6-parallelligt 7-9 skola med särskola  för 55 elever.

För området norr om Croniusgatan finns två detaljplaneuppdrag Plan 
11-0032 för del av Kristianstad 4:7 samt PLAN 11-003 Östra Kasern 3 som 
bör upphävas då förutsättningarna för området har förändrats. Kommun-
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ledningskontoret föreslår att ovanstående planuppdrag återkallas hos 
Byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-17, § 21, om planändring för Norra 
Kasern 1, PLAN 11-0004. Uppdraget innebar att fastigheten där Norretull-
skolan är belägen skulle omvandlas till bostäder. Kommunlednings-
kontoret anser att planuppdrag kan återkallas och nytt planuppdrag kan 
fattas när en förändring av fastigheten är aktuellt.

Kommunledningskontoret anser att planuppdragen detaljplanerna PLAN 
11-0004 för Norra Kasern 1, Plan 11-0032 för del av Kristianstad 4:7 och 
PLAN 11-003 Östra Kasern 3 kan återkallas och att ett nytt planuppdrag för 
ny skola inom Östra Kasern bör ersätta tidigare beslutade.

Detaljplanekostnaderna har beräknats till cirka 400.000 kronor, härutöver 
beräknas tillkomma kostnader för diverse utredningar med cirka 500.000 
kronor. Uppdraget har högsta prioritet, förslag till ny detaljplan bör ligga 
klart för antagande senast 2020. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Återkalla detaljplanerna PLAN 11-0004 för Norra Kasern 1, Plan 

11-0032 för del av Kristianstad 4:7 och PLAN 11-003 Östra Kasern 3.

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheten att 
utveckla Östra Kasern enligt inriktning i kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2019-03-29.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-29.
Översiktskarta.
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KSAU § 112

Remissvar avseende förslag till bildande av 
naturreservatet Kjugekull i Kristianstads kommun
Änr KS 2019/214 6.6.2

Beslut
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2019-05-06.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Länsstyrelsen Skåne har gett Kristianstads kommun möjlighet att yttra sig 
över bifogat förslag till bildande av naturreservatet Kjugekull i Kristian-
stads kommun. Kommunledningskontoret har samrått med kommunekolo-
gen och naturvårdsförvaltaren, och föreslår att kommunen besvarar remis-
sen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Kristianstads kommun ser positivt på bildandet av naturreservatet Kjuge-
kull. Dock framhålls vissa synpunkter angående handlingarna som framgår 
av tjänsteutlåtandet, så som att det finns ej utredda samfälligheter vilket 
innebär att det kan finnas okända sakägare som ej getts tillfälle att yttra sig 
i ärendet.

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

2019-05-06.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-06.
Länsstyrelsens föreläggande och förslag 2019-02-22.
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KSAU § 113

Besvarande av yttrande avseende överklagan av 
upphävandebeslut avseende ändring av detalj-
planen för södra delen av Nyehusen samt norra 
delen av Furubodaområdet i Yngsjö
Änr KS 2010/32 

Beslut
 Avge yttrande till Regeringen, Näringsdepartementet i enlighet med 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstad kommun har överklagat Länsstyrelsen Skånes beslut om 
upphävande av Kommunfullmäktiges antagandebeslut avseende ändring 
av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furuboda-
området i Yngsjö, Kristianstad kommun (Dnr 404-6145-1890-B-0303). 
Länsstyrelsen i Skåne har i beslut 2018-04-21 upphävt Kristianstads 
kommuns beslut (KF 2018-01-16§6) att anta ändring av ovan rubricerad 
detaljplan. I ärendet har efter kommunens överklagan inkommit yttrande 
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Boverket, 
dessa yttrande har översänts till kommunen för ytterligare synpunkter.

Kommunledningskontoret anser att Boverket och MSB i sina yttranden inte 
lyckas belysa och beakta hela den problematik och de svåra avväganden 
som kommunen faktiskt har att hantera. Yttrandena  har till exempel helt 
bortsett från om hur kommunen ska hantera existerande byggrätter på 
riskfylld men redan planlagd mark där lagstöd saknas för att avslå ärenden 
om bygglov med hänsyn till risken för översvämning på grund av klimatför-
ändringar. Det är anmärkningsvärt att detta viktiga problem helt lämnas 
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okommenterat i yttrandena trots att det ju lyfts fram inte bara i 
kommunens överklagande utan även i betänkandet från klimat-
anpassningsutredningen. Kommunens egen strategi att i samband med 
utökningen av byggrätterna också behandla frågan om anpassning av 
bebyggelsen genom krav på högre grundläggning avfärdas också lättvindigt 
av både Boverket och MSB som otillräcklig eftersom det även behövs 
åtgärder för omgivande infrastruktur. Men det senare har kommunen själv 
redan framhållit i sitt överklagande och frågan behandlas i kommunens 
kust- och havsplanering och arbete med klimatanpassning. Kommunens 
ståndpunkt är fortfarande att ändringen av detaljplanerna innebär krav 
som påtagligt kan minska riskerna och de framtida konsekvenserna för 
bebyggelse i områdena i förhållande till dagens läge. Kommunen vidhåller 
därför sitt överklagande och sina tidigare ställningstaganden.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Avge yttrande till Regeringen, Näringsdepartementet i enlighet med 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.
Överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut i fråga om detaljplan för 
södra delen av Nyehusen samt norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö, 
Kristianstads kommun 2019-02-28.
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-29 § 148.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-13.
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KSAU § 114

Besvarande av yttrande gällande överklagan av 
upphävandebeslut avseende ändring av detaljplan 
för Yngsjö 3:36 och Yngsjö 3:154 utmed Björkstigen 
i Åhus
Änr KS 2011/1069 

Beslut
 Avge yttrande till Regeringen, Näringsdepartementet i enlighet 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstad kommun har överklagat Länsstyrelsen Skånes beslut om 
upphävande av Kommunfullmäktiges antagandebeslut avseende ändring 
av detaljplan för Yngsjö 3:36 och Yngsjö 3:154 utmed Björkstigen i Åhus, 
Kristianstad kommun (Dnr 404-28629-1790-B-0352). Länsstyrelsen 
Skåne har i beslut 2017-12-14 upphävt Kristianstad kommuns beslut (KF 
2017-09-20§189) att anta ändring av ovan rubricerad detaljplan. I ärendet 
har efter kommunens överklagan inkommit yttrande från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Boverket, dessa yttrande har 
översänts till kommunen för ytterligare synpunkter. Kommunen vidhåller 
sitt överklagande och sina tidigare ställningstaganden i ärendet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avge yttrande till Regeringen, Näringsdepartementet i enlighet 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.
Överklagande av Länsstyrelsen i Skåne läns beslut i fråga om detaljplan för 
Yngsjö 3:36 och Yngsjö 3:1 54 utmed Björkstigen i Åhus, Kristianstads 
kommun 2019-02-28.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-14 § 25.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-09.
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KSAU § 115

Förslag till dialog om byns/ortens utveckling (före 
detta byastämmor)
Änr KS 2019/382 1.6.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har under flera år genomfört offentliga möten 
”byastämmor” mellan ledande politiker och befolkningen över hela 
kommunytan.

Syftet med byastämmorna är att de ska fungera som ett närdemokrati-
projekt där kommunens ledande politiker möter ortsbefolkningen för att 
stämma av läget på orten och inhämta synpunkter på sådant som känns 
angeläget för var och en.

Fram till 2013 genomfördes under en mandatperiod 38 stycken stämmor i 
kommunens orter. Efter förra mandatperioden gjordes en utvärdering där 
politiker, tjänstemän och besökande tillfrågats har en bred majoritet 
uttryckt sig att de vill se förändringar av stämmorna.

Ett önskemål som många gav uttryck för var att de gärna såg att grann-
liggande orter slås ihop för att genomföra stämmor. 

Under 2015-2018 genomfördes därför 13 stämmor som berörde 41 orter.

Utvärderingen visar att upplägget med stämmor med sammanslagning av 
byar/orter var positivt. 

Kommunledningskontoret föreslår att inför mandatperioden 2018-2021 
genomföra 11 stämmor som berör 51 orter.
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Då utvärderingen visade att namnet byastämmor sågs förlegat är förslaget 
att det ändras till ”Dialog om byns/ortens utveckling” ex. Dialog och 
framtidsmöte om Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, Skärsnäs och Vångas 
utveckling.

Budget för byastämmorna föreslås vara 860 000 kronor/år fördelat på 
800 000 kronor för åtgärder och 60 000 kronor för administrativa 
kostnader.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag 

om genomförande av Dialogmöten 2019.

 Budget för byastämmorna föreslås vara 860 000 kronor/år fördelat på 
800 000 kronor för åtgärder som ligger på C4 Teknik och 60 000 kr för 
administrativa kostnader som ligger på kommunledningskontoret.

 Namnet byastämma ersätts av Dialog om byns/ortens utveckling. Ex. 
Dialog om Arkelstorp, Oppmanna, Mjönäs, Skärsnäs och Vångas 
utveckling.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-25.
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KSAU § 116

Kommunövergripande handlingsplan för hantering 
av arbetsmarknadsåtgärder
Änr KS 2015/90 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2013 om en kommunövergripande 
handlingsplan för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Planen utarbetades 
av Arbete och välfärdsförvaltningen i samarbete med kommunens 
förvaltningar och bolag.  

I december 2018 deltog totalt 481 personer i arbetsmarknadspraktik, 
arbetsmarknadsanställning1 eller vissa definierade anställningsstöd2 i 
Kristianstads kommun. Detta motsvarar 6,5% av kommunens tillsvidarean-
ställda. 

Handlingsplanens ambition att motsvarande 7,5% av kommunens 
tillsvidareanställda ska motsvaras av personer i arbetsmarknadsåtgärd 
beslutades 2016, i en tid då staten aviserade stora arbetsmarknadspolitiska 
satsningar som dock inte föll ut som planerat. Parallellt med dessa sats-
ningar har även en satsning på vuxenutbildning genomförts som fått till 
följd att det finns ett stort behov av platser för arbetsplatsförlagt lärande 

1 Med arbetsmarknadsanställningar avses Arbete och välfärdsförvaltningens nystarts-
jobb, utvecklingsanställningar, offentligt skyddade anställningar (OSA) och extratjäns-
ter 

2 Med vissa definierade anställningsstöd avses lönebidrags-, trygghets- och utvecklings-
anställningar.
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för elever som studerar inom olika utbildningar. Den höga ambitionsnivån 
leder till en konkurrenssituation mellan arbetsmarknadsåtgärder och 
platser för arbetsplatsförlagt lärande.

För att målnivån bättre ska stämma överens med rådande omvärlds-
förutsättningar och förvaltningarnas och bolagens kapacitet att ta emot 
praktikanter och arbetsmarknadsanställda föreslår arbete och välfärds-
förvaltningen att målnivån justeras till 6,3%. Målet bibehålls så länge de 
ekonomiska och omvärldsförutsättningar är de samma. 

Förvaltningen föreslår även att måluppfyllelsen fortsättningsvis mäts 
genom årssnitt på månadsmätningar.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årsrapporten.

 Fastställa målnivån till 6,3%.

 Godkänna förändringen av mätmetod.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-03-28 § 51.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-11.
Årsrapport kommunövergripande handlingsplan för arbetsmarknads-
åtgärder 2018, 2019-03-11.
Årsrapport extratjänster 2018, 2019-02-11.
Bilaga 1 Arbetsmarknadsåtgärder 2018, 2019-03-11.
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KSAU § 117

Undantag från klimatväxlingsavgiften
Änr KS 2019/499 1.4.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna förslaget att undanta flygresor från klimatväxlingen för de 
flygbolag där avgift för fossilfritt bränsle kan klimatkompenseras direkt 
i biljettpriset.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att en klimatavgift på fossila 
resor och transporter skulle tas ut från och med 2017-07-01. Bokförd 
kostnad för en flygresa beläggs med en klimatväxlingsavgift på 15 %. 
Insamlade medel på klimatkontot används till åtgärder för hållbar 
utveckling inom verksamheterna.

Det har inkommit ett förslag om att ändra klimatväxlingens upplägg 
gällande flygresor, på så vis att flygresor ska undantas från klimatväxlings-
avgiften vid de fall då bokning sker med flygbolag som aktivt arbetar med 
klimatkompensation av sina flygningar. 

Ur ett klimatperspektiv måste alla sektorer i samhället minska sin klimat-
påverkan, flyget inkluderat. Det bästa sättet att minska flygets klimat-
påverkan är utan tvekan att flyga mindre, men Kristianstads kommun vill 
samtidigt medverka till att flygbranschen arbetar aktivt med att klimat-
kompensera sitt arbete.
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En förändring i klimatväxlingsrutinen kommer innebära en del 
förändringar i administrationen, bland annat gällande hur inköpen av 
flygresor ska hanteras.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna förslaget att undanta flygresor från klimatväxlingen för de 
flygbolag där avgift för fossilfritt bränsle kan klimatkompenseras direkt 
i biljettpriset.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-06.
Klimatväxling – anvisningar.
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KSAU § 118

Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen
Änr KS 2018/1298 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-06-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att ändring av säkerhetschefens 
delegation. Punkt 6:6 och 6:7 stryks eftersom de finns i Räddnings-
nämndens delegationsordning.

6:6 Ansvarar för att utan att andras ansvar inskränks verka för att åstad-
komma skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § LSO.

6:7 Ansvarar för samordning och dokumentation av kommunens hand-
lingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 kap. 3 § LSO.

Med anledning av ny lagstiftning föreslås att ansvar för samordning av de 
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap enligt 3 
kap. 1 § LEH delegeras till säkerhetschef.

Med anledning av att tjänsten som markförvaltare har flyttats från C4 
Teknik till mark- och exploateringsenheten den delegation som tidigare 
funnits från Tekniska nämnden till C4 Teknik avseende markförvaltaren 
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delegeras från Kommunstyrelsen till kommundirektör som sin tur har rätt 
att delegera vidare.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-06-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-03.
Delegationsordning för Kommunstyrelsen (förslag).
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KSAU § 119

Revidering av reglemente för Kristianstads 
kommuns revisorer
Änr KS 2019/536 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente att gälla från och med 2019-07-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns revisorer har utarbetat förslag till revidering av 
revisorernas reglemente och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente, att gälla från och med 
2019-07-01.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reviderat reglemente att gälla från och med 2019-07-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-09.
Förslag till revidering av reglemente för Kristianstads kommuns revisorer.
Nu gällande reglemente för Kristianstads kommuns revisorer.
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KSAU § 120

Förordnande av tillförordnad förvaltningschef för 
arbete och välfärdsförvaltningen
Änr KS 2019/518 2.7.2

Beslut
 Peter Sonnsjö förordnas som tillförordnad förvaltningschef för arbete 

och välfärdsförvaltningen under perioden 2019-06-01 – 2019-09-30, 
dock längst till dess ordinarie befattningshavare utsetts och tillträtt.

Sammanfattning
Befattningen som förvaltningschef för arbete och välfärdsförvaltningen är 
vakant. Undertecknad föreslår att Peter Sonnsjö förordnas som tillförordnad 
förvaltningschef för arbete och välfärdsförvaltningen under rekryteringspro-
cessen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Peter Sonnsjö förordnas som tillförordnad förvaltningschef för arbete 

och välfärdsförvaltningen under perioden 2019-06-01 – 2019-09-30, 
dock längst till dess ordinarie befattningshavare utsetts och tillträtt.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.
Anställningsavtal.
Samverkans protokoll.
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KSAU § 121

Ombud till Inera AB:s årsstämma 2019
Änr KS 2019/190 1.2.5

Beslut
 Utse Karl Gemfeldt (C) till ombud på årsstämman för Inera AB 2019.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har att utse ombud till Inera AB:s årsstämma 2019.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud till årsstämma för Inera AB 2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-03.
Inbjudan till årsstämma för Inera AB, 2019-04-01.
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KSAU § 122

Medborgarförslag - Säg upp avtalet med Coor och 
återinför intern service och städ i kommunal regi
Änr KS 2017/72 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Yngsjö, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska 

säga upp avtalet med företaget Coor och återinför internservice och 
städning i kommunal regi.

En mycket begränsad del av kommunens lokalvård sköts av externa 
aktörer och det mesta hanteras i egen regi. Avtalet med Coor gäller till 
minst år 2020. I kommunen pågår ett arbete med att samordna och 
effektivisera servicefunktioner. Hur servicefunktionen i Rådhus Skåne och 
Östra kommunhuset ska hanteras framöver och om den ska skötas av 
intern eller extern utförare blir en av de frågor som kommer att prövas i 
det fortsatta arbetet.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-02-08.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-08.
Yttrande avseende medborgarförslag – Säg upp avtalet med Coor och 
återinför intern service och städ i kommunal regi.
Möjlighet till yttrande om förslag till beslut 2019-03-26.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 79.
Medborgarförslag 2017-01-17.
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KSAU § 123

Medborgarförslag - Inför en app för nära dialog 
mellan kommunens handläggare och kommunens 
invånare
Änr KS 2016/1180 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-01-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

Kristianstads kommun skapar en APP för en nära dialog mellan 
kommunens handläggare och kommunens invånare. 

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bort-
sett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommun-
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom 
ett medborgarförslag.

Kristianstads kommun tackar för medborgarförslaget men bedömer i 
dagsläget att behovet väl kan tillgodoses via sin mobilanpassade hemsida 
där det är enkelt för medborgare att meddela/anmäla en synpunkt, ett fel 
eller ett ärende.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-01-14.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-14.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-03-26.
Remiss 2016-12-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 275.
Medborgarförslag 2016-11-30.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 124

Medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg på 
de nya broarna över Helge å på E22
Änr KS 2018/958 1.1.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Ordföranden föreslår att medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs en gång- och cykelbro vid sidan om de nya broar som ska anläggas 
över Helge å väg E22. Förslaget är att det byggs en bro för oskyddade 
trafikanter på södra sidan av motorvägsbroarna för att boende på Helgedal, 
Åsumtorp och Norra Åsum lättare ska kunna ta sig till promenadstråk 
utmed Hammarsjöns östra sida.

Trafikverket planerar för att byta ut befintliga broar över Helge å väg E22 
Kristianstad. Arbetet planeras att utföras 2020-2021 om pågående vägplan 
fastställs. Om gång- och cykelbro ska samordnas med utbytet av motor-
vägsbroar kommer projektet att försenas. Kommunen har fått kostnads-
uppskattning av Trafikverket på hur mycket en sådan förbindelse skulle 
kosta. Kostnaden bedöms till 25 Mkr.

Kommunledningskontorets bedömer att kostnaderna för en ny gång- och 
cykelbro i detta läge inte står i proportion till nyttan.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-02.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2019-03-26.
Remiss 2018-11-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-09 § 190.
Medborgarförslag 2018-09-15.
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