
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:10.

Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Karl Gemfeldt (C)

Övriga närvarande Christel Jönsson, Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare

Christina Borglund, 
ordförande 
Byggnadsnämnden, § 221

Bengt Olsson, förvaltningschef 
tekniska förvaltningen, § 221

Henrik Wester, informatör 
tekniska förvaltningen, § 221

Utses att justera

Justeringens
tid och plats

kommundirektör

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Qalinle Dayib, ordförande 
Tekniska nämnden, § 221 
PG Andersson, Trivector, 
§ 221

Anders Tell

Rådhus Skåne 2019-11-11

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

Hanna Nicander

221-223, 226-229

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

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

Anders Tell

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

Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum 2019-11-06

Datum då
anslaget sätts upp

Datum då 
anslaget tas ned

2019-12-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 221-223, 226-229
2019-11-12

Rådhus Skåne

Underskrift ..............................................................................................................
Hanna Nicander

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06 

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:10. 

Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

Karl Gemfeldt (C) 

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Utses att justera Anders Tell 

Justeringens 
tid och plats Rådhus Skåne 2019-11-06 

Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 224-225 

Hanna Nicander 

Ordförande  ............................................................................................................................  

Peter Johansson 

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

Anders Tell 

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
§§ 224-225

Sammanträdesdatum 2019-11-06 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2019-11-07 Datum då  
anslaget tas ned 

2019-11-29 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

Hanna Nicander 

Utdragsbestyrkande 
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1 (1) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  

Sekreterare: Hanna Nicander  

Tfn: 044-132226 

E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  

Tid och plats Onsdagen den 6 november 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 

10:10-10:40 Utvärdering Kristianstadslänken 

2018/1416 1.2.7 

4 Försäljning av fastigheten Kristianstad Färlöv 9:9 2018/583 4.3.3 

5 Reglemente för interreligiöst råd i Kristianstads kommun 2018/1042 1.2.6 

6 Yttrande avseende vägplan för E22 delen Fjälkinge-Gualöv 2004/1482 

7 Remissvar avseende förbättrat skydd för totalförsvaret 

(SOU 2019:34) 

2019/721 1.9.1 

8 Barnkonsekvensanalys 2019/1009 1.5.3 

9 Arkivmyndighetens tillsyn kommunala nämnder 2019 2019/159 1.7.4 

10 Representant till Kommuninvests medlemssamråd 2020 2019/1020 1.4.1 

11 Medborgarförslag - Caféverksamheter gärna drivna i 

omsorgens regi 

2017/553 

 

Peter Johansson 

Ordförande 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 221

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

 Möte med ungdomsrådet 2019-11-05.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 222

Försäljning av fastigheten Kristianstad Färlöv 9:9
Änr KS 2018/583 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och AB Allön att 

försälja fastigheten Kristianstad Färlöv 9:9 för en köpeskilling om 
1.558.800 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
AB Allön har inkommit med önskemål om att få förvärva mark för att upp-
föra ett boende med servicebostäder, 12 stycken lägenheter. 

Kommunledningskontoret har fört en dialog med AB Allön och parterna 
har enats om att fastigheten Kristianstad Färlöv 9:9 är lämplig.

Kommunledningskontoret har överenskommit att försälja fastigheten 
Kristianstad Färlöv 9:9 till AB Allön för totalt 1.558.800 kronor, vilket 
motsvarar 900 kr/m² BTA. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och AB Allön att 

försälja fastigheten Kristianstad Färlöv 9:9 för en köpeskilling om 
1.558.800 kr.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 223

Reglemente för interreligiöst råd i Kristianstads 
kommun
Änr KS 2018/1042 1.2.6

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reglemente för interreligiöst råd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 i ärende KS 2018/1046 1.2.6 att 
ett interreligiöst råd ska inrättas i Kristianstads kommun. I beslutet gav de 
Arbete och välfärdsnämnden i uppdrag att ta fram ett reglemente för det 
interreligiösa rådet. Ett sådant reglemente har arbetats fram och bifogas 
som beslutsunderlag. Reglementet består av sju paragrafer som beskriver 
rådets syfte, mål, sammansättning, arbetsformer och annat.

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anta reglemente för interreligiöst råd.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-09-26 § 143.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-11.
Reglemente interreligiöst råd.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 224

Yttrande avseende vägplan för E22 delen Fjälkinge-
Gualöv
Änr KS 2004/1482 

Beslut
 Översända yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2019-10-14 till Trafikverket.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Trafikverket planerar att bygga ut E22 på sträckan Fjälkinge - Gualöv till 
motorväg i syfte att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för 
trafiken på sträckan. Kristianstads kommun ställer sig positiv till utbygg-
nadsförslaget. 

Det finns ett antal konsekvenser och förutsättningar som Kristianstads 
kommun anser måste hanteras och beaktas i den fortsatta planeringen. 
Lokalvägarnas sträckningar och dess effekter är en av dessa.

Önskemål om avfart från E22 till EKO har framförts redan i tidigare utred-
ning. Kristianstads kommun ställer sig positiv till en avfart. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Översända yttrande enligt kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

2019-10-14 till Trafikverket.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-14.
Samrådshandling E22 Fjälkinge – Gualöv. Vägplan, utformning av plan-
förslag 2019-09-09.
Trafikverkets dokument ovan finns att hämta på deras hemsida.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 225

Remissvar avseende förbättrat skydd för total-
försvaret (SOU 2019:34)
Änr KS 2019/721 1.9.1

Beslut
 Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2019-11-13.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande slut-
betänkandet för förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

I detta slutbetänkande redovisar kommittén för förbättrat skydd för total-
försvaret följande: 

Uppdraget består i att kartlägga det befintliga regelverk som syftar till att 
skydda Sveriges totalförsvarsverksamhet mot yttre hot och utifrån kartlägg-
ningen bedöma om ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna 
och enskilda är tydligt och lämpligt reglerat. I kommitténs uppdrag ingår 
också att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att åstadkomma ett ökat 
skydd för totalförsvaret vid överlåtelser och upplåtelser av vissa fastigheter 
och infrastrukturer av väsentligt intresse för totalförsvaret. Kommittén ska 
lämna sådana författningsförslag som bedömningen leder till.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2019-11-13.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret genom Avdelningen för skydd och säkerhets 
tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34).
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 226

Barnkonsekvensanalys
Änr KS 2019/1009 1.5.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en mall för barn-

konsekvensanalys som ska tillhöra samtliga ärenden som beslutas av 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbets-
utskott och Kommunstyrelsens personalutskott.

 Besluta att kommunledningskontoret börjar använda sig av barn-
konsekvensanalys i samband med beslutsärenden. 

 Besluta att kommunledningskontoret börjar använda sig av barn-
konsekvensanalyser med start 2020-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
I enlighet med kommunens arbete för att säkerställa att barnkonventio-
nens principer följs, föreslås kommunledningskontoret ta fram en barnkon-
sekvensanalys som skall biläggas till beslutsärenden med start 2020-01-01.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en mall för barn-

konsekvensanalys som ska tillhöra samtliga ärenden som beslutas av 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbets-
utskott och Kommunstyrelsens personalutskott.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Besluta att kommunledningskontoret börjar använda sig av barn-
konsekvensanalys i samband med beslutsärenden. 

 Besluta att kommunledningskontoret börjar använda sig av barn-
konsekvensanalyser med start 2020-01-01.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-21.
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 227

Arkivmyndighetens tillsyn kommunala nämnder 2019
Änr KS 2019/159 1.7.4

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna bifogade rapporter för respektive kommunal nämnd 

gällande arkivtillsyn 2019.

 Uppföljning av de kommunala nämnderna under 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Kristianstads kommun och ska 
enligt arkivlagen och arkivförordningen utöva tillsyn vid kommunens 
myndigheter gällande arkivbildning och arkivvård. Kommunarkivet plane-
rar och genomför tillsynen på arkivmyndighetens uppdrag. 

I enlighet med tillsynsrapport till Kommunstyrelsen 2018-01-24 § 227 har 
efterlevnad av dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut följts upp i 
samtliga kommunala nämnder. Tillsynsområdet omfattar även andra styr-
dokument gällande hantering av allmänna handlingar/arkiv, samt hur 
myndigheten gör dessa styrdokument kända i verksamheten. Resultatet av 
tillsynen framgår i bifogade rapporter, som tidigare har skickats för känne-
dom till respektive förvaltning. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna bifogade rapporter för respektive kommunal nämnd 

gällande arkivtillsyn 2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Uppföljning av de kommunala nämnderna under 2021.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-04.
Rapporter arkivtillsyn för respektive kommunal nämnd 2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 228

Representant till Kommuninvests medlemssamråd 
2020
Änr KS 2019/1020 1.4.1

Beslut
 Delegera till ekonomidirektören att utse representant till Kommun-

invests medlemssamråd 2020.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har att utse representant till Kommuninvests 
medlemssamråd 2020.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Delegera till ekonomidirektören att utse representant till Kommun-

invests medlemssamråd 2020.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-10-25.
Kommuninvests medlemssamråd 2020, 2019-10-15.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 229

Medborgarförslag - Caféverksamheter gärna drivna i 
omsorgens regi
Änr KS 2017/553 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande daterat 2019-08-29.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag från  Kristianstad, 
med önskemål att caféverksamheten på naturum, café Årum, ska drivas i 
omsorgsförvaltningens regi.

På flera platser i kommunen finns caféverksamhet som drivs i omsorgs-
förvaltningens regi. På naturum har dock en restauratör upphandlats och 
avtal har tecknats med denne. Det är därför ej aktuellt att driva Café Årum 
i omsorgsförvaltningens regi nu.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat i enlighet med kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande daterat 2019-08-29.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-08-29.
Medborgarförslag 2017-05-11.
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