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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 13:30-14:50.

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

Christina Borglund (KD), 
ledamot i Kommunstyrelsen 
och Byggnadsnämndens 
ordförande

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare

Johanna Näslund, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen

Lars Svensson, avdelningschef 
tekniska förvaltningen, § 72

Per Johansson, 
affärsområdeschef tekniska 
förvaltningen, § 72

Henrik Wester, informatör, § 
72      

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2020-03-25

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

Hanna Nicander

71-72

Ordförande ...............................................................................................................................
Pierre Månsson

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

Anders Tell       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-03-25

Datum då
anslaget sätts upp

2020-03-26 Datum då 
anslaget tas ned

2020-04-17

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

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 25 mars 2020 kl. 13:30, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

13:30-13:45 Arbetet med Coronaviruset 

2019/1244 1.2.7 

4 Igångsättningstillstånd för utbyggnad av centrala 
reningsverket 

2020/315 4.14.1 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 71

Informationer
Änr KS 2019/1244 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Arbetet med Coronaviruset, covid-19.
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KSAU § 72

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av centrala 
reningsverket
Änr KS 2020/315 4.14.1

Beslut
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för utbyggnad av 

Centrala reningsverket till en takkostnad om 535 miljoner kronor.

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att arbeta för lägre driftnetto.

 Uppmana Tekniska nämnden att fortsätta processen med att teckna 
samverkansavtal för att nå miljömässiga och ekonomiska vinster, samt 
att återkomma till Kommunstyrelsen med ett eventuellt avtalsförslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2020-03-18 § 64 beslutat att delegera till Kommun-
styrelsens arbetsutskott att fatta beslut om igångsättningstillstånd för 
utbyggnad av centrala reningsverket.

På sammanträdet informeras om nuläget för de risker- och möjligheter 
som finns i projektet. Exempelvis alternativ pålningsteknik, valutakurser 
etc.

Av budget 2020 flerårsplan 2021-2022 framgår att ”Alla fastighetsinveste-
ringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrelsens igångsättningstill-
stånd”. 

CRV (centrala reningsverket) är allmänt nedgånget och i stort behov av 
renovering. För att klara de nya höjda kraven från Länsstyrelsen samt 
förbereda verket för framtida krav på exempelvis läkemedelsrening 
behöver samtliga reningssteg renoveras eller helt ersättas. Vid förprojekte-
ring (Fas 0 och 1) blev slutsatsen att merparten av bassängvolymerna är i 
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dåligt skick eller rent av för små för att möta de krav som ställs av 
Länsstyrelsen i det nya tillståndet. Även den befintliga processen har stora 
brister för att möta utmaningarna med ökade krav både på kapacitet som 
reningsgrad.

Avsiktsförklaringar gällande samarbete är tecknade med Bromölla kom-
mun och Östra Göinge kommun. Uppmaningen att fortsätta processen med 
att teckna samverkansavtal gäller under förutsättning att det blir gemen-
samma miljömässiga och ekonomiska vinster. 

Tekniska nämnden begär av kommunstyrelsen igångsättningstillstånd för 
Centrala reningsverket Fas 2 (utförande) vilket innebär framtagande av 
bygghandlingar, upphandling av underentreprenörer och genomförande av 
projektet till färdig anläggning.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Bevilja Tekniska nämnden igångsättningstillstånd för utbyggnad av 

Centrala reningsverket till en takkostnad om 535 miljoner kronor.

 Ge Tekniska nämnden i uppdrag att arbeta för lägre driftnetto.

 Uppmana Tekniska nämnden att fortsätta processen med att teckna 
samverkansavtal för att nå miljömässiga och ekonomiska vinster, samt 
att återkomma till Kommunstyrelsen med ett eventuellt avtalsförslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-20.
Tekniska nämndens beslut 2020-03-12 § 32.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-12.
Direktiv förstudie utbyggnad av CRV 2015-04-21.
Ramentreprenadkontrakt Fas 2 Utbyggnad av Centrala reningsverket 
2019-01-25.
Kontrakt Fas 1 Utbyggnad CRV 170616 NCC.
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