
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-12:10. 

 
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 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Emelie Nyberg (M), 
ordförande 
Omsorgsnämnden, § 170 

Kristina Lindbåge (S), vice 
ordförande 
Omsorgsnämnden, § 170 

 

Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef 
omsorgsförvaltningen, § 170 

Ulrika Cedell, förvaltningschef 
kultur- och 
fritidsförvaltningen, § 170 

Sara Granholm, projektledare 
kultur- och 
fritidsförvaltningen, § 170 

 

Per-Olof Cartbo, enhetschef 
kultur- och 
fritidsförvaltningen, § 170 

Jonas Haak, ordförande 
Krinova AB, § 171 

Nikolas Larsson, tillförordnad 
VD Krinova AB, § 171 

 

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef §§ 173-
175, 179-185 

  

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-08-25 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Hanna Nicander 

170-175, 179-185 

 

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

 
Justerare  ...............................................................................................................................   
 Anders Tell         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
170-175, 179-185 

Sammanträdesdatum 2020-08-19 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-08-26 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-09-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 19 augusti 2020 OBS! kl. 09:00 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

09:00-09:10 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet 

09:10-09:30 Omsorgsnämndens presidium och omsorgs- 
 förvaltningens förvaltningschef om arbetet i 
 verksamheten 

09:30-09:50 Kultur- och fritidsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i verksamheten 

2019/1244 1.2.7 

4 Medel för fortsatt arbete med livsmedelsstrategin till 
Krinova AB 

2020/811 3.10.1 

5 Begäran om budgetkompensation för paviljong etablering 
- Spängerskolan byggnad A och B 

2020/744 4.5.2 

6 Exploatering för del av Åsumtorp 54:36 m fl 2013/888 4.2.2 

7 Skyddsplantering Härlövs handelsområde 2017/27 4.3.2 

8 Ny detaljplan för Yngsjö 228:35 m fl 2020/128 4.2.2 

9 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Östra kasern 3 2019/326 4.2.2 
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Ärenden  

10 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Färlöv 19:10 
och del av Färlöv 19:3 

2020/767 4.2.2 

11 Remiss - Nedläggning del av järnväg på Kristianstad 
godsbangård 

2020/717 1.9.1 

12 Val av ordförande och vice ordförande för samrådsgrupp 
för klimatet 

2019/681 1.6.3 

13 Förlängning av förordnande som utbildnings-
/förvaltningschef 

2020/718 2.7.2 

14 Redovisning av lokalt partistöd för år 2019 2020/281 1.1.4 

15 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

2020/659 1.9.3 

16 Medborgarförslag - Begär ändrad postadress från Vinslöv 
till Färlöv 

2019/995 1.2.2 

17 Motion - Vi säger nej till svarta tjänster - men ja till vår 
gemensamma välfärd! 

2019/546 1.2.6 

18 Motion - Initiera drogförebyggande arbete på 
fritidsgårdarna i Kristianstads kommun 

2020/276 1.2.6 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 170 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 1.2.7 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om kommunens arbete 
med coronavirus, covid-19. 

 Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg (M), vice ordförande 
Kristina Lindbåge (S) och omsorgsförvaltningens förvaltningschef Ca-
milla Gärdebring informerar om verksamhetens arbete med coronavi-
rus, covid-19. 

 Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef Ulrika Cedell, enhets-
chef Per-Olof Cartbo och projektledare Sarah Granholm informerar om 
verksamhetens arbete med coronavirus, covid-19. 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Nyanställda på kommunledningskontoret. 

- Revisionen kommer att granska beslutattester. 

- Pågående projekt inom Greater Copenhagen samarbetet. 

- Ungdomsrådet. 

- Polisen genomför den årliga trygghetsmätning i kommunen under 
vecka 33. 

- Upphandling av vattenrutschkanor till det nya badhuset. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 171 

Medel för fortsatt arbete med profilområdet  
livsmedel till Krinova AB 
Änr KS 2020/811 3.10.1 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Finansiering för fortsatt arbete med profilområdet livsmedel motsva-

rande 1,5 mkr årligen inarbetas i budget för Krinova AB under perio-
den 2021-2023 under förutsättning att Krinova AB får medel från Regi-
on Skåne för samma period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Livsmedel, miljö och hälsa utgör Krinovas profilområden. Inom området 
mat erbjuder Krinova stöd för nystart, tillväxt och innovation för små och 
mellanstora företag inom livsmedelsområdet. Särskilt när det gäller inno-
vationer inom livsmedelsområdet har Krinova etablerat en modell och in-
frastruktur som hjälper företagen att utvecklas.  

Det finns behov långsiktiga beslut gällande profilsatsningar för Krinovas 
del. Orsaken till detta är dels bolagets förmåga att kunna söka projektme-
del baseras på verksamhetsmedel som skalas upp. Projekten, inklusive för-
arbete, ansökningsperiod, genomförande och uppföljning, sträcker sig ofta 
över 2-3 år. 

Verksamheten Krinova framför önskemål om att Kristianstad kommun tar 
ett inriktningsbeslut att kommunen stödjer profilområdet livsmedel, vilket 
också innebär en löpande satsning i treårs-cykler gällande verksamhetsfi-
nansiering i nivå med dagens volym.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Krinova har sedan 2017 erhållit förstärkt finansiering för arbetet med livs-
medelsstrategi motsvarande 1,5 mkr årligen. Beslut för innevarande år 
togs i maj månad 2020. För att säkra framtida medfinansiering föreslås att 
finansiering av profilområdet livsmedel motsvarande 1,5 mkr årligen un-
der perioden 2021-2023 inarbetas i ordinarie budgetprocess.  

Krinovas arbete inom profilområdet och med strategin förutsätter att både 
Region Skåne och huvudägaren Kristianstads kommun fortsätter ha en 
långsiktig ambition kring satsningen. Väljer Region Skåne att under perio-
den inte fortsatt engagera sig kring livsmedelsstrategin så avbryter också 
Kristianstads kommun sin finansiering. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Finansiering för fortsatt arbete med profilområdet livsmedel  

motsvarande 1,5 mkr årligen inarbetas i budget för Krinova AB under  
perioden 2021-2023 under förutsättning att Krinova AB får medel från  
Region Skåne för samma period. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-03. 
Ansökan om medel för fortsatt arbete med livsmedelsstrategin, Krinova AB 
2020-07-07. 
Krinova AB:s effektrapport 2019 för 2018 Krinova AB. 
Krinova AB:s affärsplan 2019-2021.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 172 

Begäran om budgetkompensation för paviljong  
etablering - Spängerskolan byggnad A och B 
Änr KS 2020/744 4.5.2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Tillföra Tekniska nämnden driftmedel för paviljonger som ersättning 

av byggnad A och B med 400 tkr år 2020 samt 800 tkr per år från och 
med år 2021 och framåt tills behovet av paviljonger upphör. Finansie-
ras ur anslag för fastighetsförändringar. 

 Etablering- och avetableringskostnad om cirka 2 mkr respektive 400 
tkr budgetkompenseras efter redovisade kostnader. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har med hjälp av Ramböll gjort statusbedömning av 
Spängerskolan byggnad A och B och funnit att byggnaderna på grund av 
omfattande fuktproblem inte längre är lämpad att bedriva verksamhet i. 
Tekniska förvaltningen har därför i samråd med barn och utbildningsför-
valtningen beslutat att evakuera eleverna till paviljonger med verksam-
hetsstart höstterminen 2020.  

Hyreskontrakt för paviljongerna visar ett behov av extra driftmedel för tek-
niska förvaltningen med 400 tkr år 2020 samt 800 tkr per år från och med 
år 2021 och framåt tills behovet av paviljonger upphör. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Tillföra Tekniska nämnden driftmedel för paviljonger som ersättning 

av byggnad A och B med 400 tkr år 2020 samt 800 tkr per år från och 
med år 2021 och framåt tills behovet av paviljonger upphör. Finansie-
ras ur anslag för fastighetsförändringar. 

 Etablering- och avetableringskostnad om cirka 2 mkr respektive 400 
tkr budgetkompenseras efter redovisade kostnader. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-07-03. 
Tekniska nämndens beslut 2020-06-25 § 82. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-02. 
Barnkonsekvensanalys.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-19  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 173 

Exploatering för del av Åsumtorp 54:36 m fl 
Änr KS 2013/888 4.2.2 

Beslut 
 Besluta att 857 000 kronor får användas ur exploateringsbudgeten för 

arkeologisk undersökning av Åsumtorp 54:36 m fl i Norra Åsum. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har gett Byggnadsnämnden i uppdrag att se 
över det område som har markerats med svart linje på översiktskartan.  

Enligt nu gällande detaljplan är den norra delen av området till största de-
len utlagt som område för handel och i den södra delen finns en gällande 
detaljplan som medger bostäder.  

Uppdraget avser att pröva möjligheten att skapa ett större och attraktivare 
bostadsområde för flerbostadshus/marklägenheter kombinerat med alter-
nativ. För att utnyttja området till fullo krävs en tredje arkeologiska under-
sökningen enligt beslut från Länsstyrelsen. Området som är på ca 3.500 m² 
belastas av Boplats L1986:8996, Kristianstad 321 och har varit föremål för 
två tidigare utredningar/undersökningar, en AU steg 2 och en Arkeologisk 
undersökning varpå ett urval av de iakttagna boplatslämningarna under-
söktes och bekräftades. Kostnaden bedöms till ett takpris på 857.000 kro-
nor. 

Kommunledningskontoret bedömer kostnaden som rimlig och föreslår att 
Kristianstads kommun ska godta Länsstyrelsens anbud. Kostnaden belastar 
exploateringsbudgeten på projekt 18728. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Besluta att 857 000 kronor får användas ur exploateringsbudgeten för 

arkeologisk undersökning av Åsumtorp 54:36 m fl i Norra Åsum. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-07. 
Översiktskarta. 
Länsstyrelsens kostnadsunderlag.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 174 

Skyddsplantering Härlövs handelsområde 
Änr KS 2017/27 4.3.2 

Beslut 
 Besluta att 1 300 000 kronor ur exploateringsbudgeten får användas 

för att anlägga kompletterande skyddsplantering mellan Härlövs han-
delsområde och Lillövägen. 

 

Sammanfattning 
Öster om Härlövs handelsområde har sedan tidigare anlagts en cirka 200 
meter lång upphöjd skyddsplantering. När den norra delen av handelsom-
rådet etableras uppstår behov av att fortsätta skyddsplanteringen ytterli-
gare cirka 150 meter för att skärma bebyggelsen längs Lillövägen.  

Tekniska förvaltningen har beräknat kostnaden för att färdigställa skydds-
planteringen till cirka 900 000 kronor. Härutöver tillkommer en etable-
ringsskötsel under tre års tid till en kostnad om totalt cirka 400 000 kro-
nor. 

Kommunledningskontoret föreslår att arbetet ska beställas av Tekniska 
förvaltningen och att etableringskostnaden om 1,3 miljoner kronor ska be-
lasta exploateringsbudgeten på projekt 18911. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Besluta att 1 300 000 kronor ur exploateringsbudgeten får användas 

för att anlägga kompletterande skyddsplantering mellan Härlövs han-
delsområde och Lillövägen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Kartskiss Skyddsplantering.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 175 

Ny detaljplan för Yngsjö 228:35 m fl 
Änr KS 2020/128 4.2.2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom fastigheterna 

Kristianstad Yngsjö 228:35 med flera , pröva utveckling av området för 
lämpliga verksamheter. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret, mark och exploateringsenheten, 
att sälja fastigheten Kristianstad Yngsjö 228:35 på den öppna markna-
den. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun äger aktuellt område sedan är 1955. Området om-
fattas av en byggnadsplan från 1962 som innebär att kvartersmarken är 
utlagd som område för allmänt ändamål. Mark med denna typ av syfte får 
endast ägas av kommun eller stat. Byggnaden inom fastigheten Kristian-
stad Yngsjö 228:35, är fd brandstationen som sedan år 1989 har varit 
uthyrd till Sjöräddningssäll-skapet i Åhus. Verksamheten flyttade under 
2019 till Åhus och lokalerna sades upp.  

I avvaktan på att ny detaljplan ska tas fram och vinna laga kraft har kom-
munen träffat ett kortsiktigt hyresavtal med en extern part. Syftet med 
uthyrningen är att byggnaden inte ska stå oanvänd i avvaktan på att en ny 
detaljplan tas fram och vinner laga kraft. 
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Inriktningen för planarbetet är att upprätta en detaljplan för lämplig verk-
sam-het inom Yngsjö 228:35 m fl. Då det inte är klart vilken verksamhet 
som är tänkt att inrymmas i byggnaden så bör detaljplanenens markan-
vändning vara så flexibel som möjligt utifrån platsens förutsättningar. 

Exploateringsgradens lämplighet samt områdets exakta avgränsning prö-
vas i arbetet med detaljplanen. 

Plan kostnaden har beräknats till cirka 300.000 kronor, härutöver kan 
tillkomma utredningskostnader till en kostnad om cirka 500.000 kronor. 

Uppdraget har medelhög prioritet. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra till Byggnadsnämnden att i detaljplan, inom fastigheterna 

Kristianstad Yngsjö 228:35 med flera, pröva utveckling av området för 
lämpliga verksamheter. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret, mark och exploateringsenheten, 
att sälja fastigheten Kristianstad Yngsjö 228:35 på den öppna markna-
den. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-07-15. 
Översiktskarta.
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KSAU § 176 

Samrådsyttrande avseende detaljplan för Östra  
Kasern 3 
Änr KS 2019/326 4.2.2 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-08-10 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår att följande läggs till sam-
rådsyttrandet: ”De 13 oxelträd som finns i en allé inom planområdet har 
enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen mycket stora biologiska 
värden. Vid en kommande byggnation av skola bör oxelträden bevaras.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot An-
ders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för samråd 2020-06-
23. 
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny central skola för F-9 med id-
rottsfaciliteter, skolkök och förskola. Planområdet omfattar fastigheterna 
Östra Kasern 3, 6, del av Östra Kasern 5, samt delar av Kristianstad 3:1 och 
4:4 med en yta om cirka 39.200 m² 

Kommunens mål är att skapa en detaljplan med hög flexibilitet med en at-
traktiv skolmiljö för barnen där deras behov och kreativitet kan tillgodoses. 

Detaljplanen bör inte vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå 
planens syfte. Arbetet med hur skolfastigheten kan nyttjas på bästa sätt är 
endast i ett tidigt skede varpå det är extra viktigt med hög flexibilitet. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-08-10. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-10. 
Översiktskarta. 
Detaljplan.
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KSAU § 177 

Samrådsyttrande avseende detaljplan för Färlöv  
19:10 och del av Färlöv 19:3 
Änr KS 2020/767 4.2.2 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-08-11 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för samråd  
2020-06-23. 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Araslöv Golf & Re-
sort med nya byggnader, mer flexibel markanvändning samt skapa förut-
sättningar för hall för exempelvis padel, gym, aktivitetsanläggning samt ut-
öka byggrätten för hotell och restaurangdelen. 

Planområdet som ägs av Araslövs Golfbane AB är beläget mellan Vinnö – 
Wrangels allé - Färlöv - fd banvallen och är på cirka 11,6 ha. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det inom planområdet finns ett 
område med kommunala vatten- och avloppsledningar som går till fastig-
heten Färlöv 19:8. För att säkerställa att det inte blir en intressekonflikt, 
hade det varit önskvärt om marken i nu pågående detaljplan markeras som 
ej byggbar mark. 

Utöver ovanstående har kommunledningskontoret inga ytterligare syn-
punkter på detaljplaneförslaget. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-08-11 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Översiktskarta. 
Detaljplan.
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KSAU § 178 

Remiss - Nedläggning del av järnväg på Kristianstad  
godsbangård 
Änr KS 2020/717 1.9.1 

Beslut 
 Avge svar till Trafikverket enligt kommunledningskontorets tjänsteut-

låtande 2020-08-11. 
 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter det att Trafikverket upp-
hört med underhåll på den del av järnvägsnätet som ska läggas ner. Den 20 
februari 2017 beslutades om upphörande av underhåll på aktuell järnvägs-
del. 

De aktuella spåren är belägna på en fastighet som ägs av Jernhusen och 
Trafikverket har servitut på att nyttja marken för aktuell spåranläggning. 
Spåren har använts för viss uppställning och styckegodshantering. I anslut-
ning till beslut om upphörande av underhåll konstaterades att många av de 
13 berörda spåren var i så pass dåligt skick att de var närmast obrukbara. 
Under de tre år som har förflutit sedan beslutet om upphörande av under-
håll har det inte uppkommit något intresse eller behov av att trafikera den 
aktuella delen av godsbangården. 

Inom området där spåren föreslås läggas ner planeras det för ett rättscent-
rum.  

Kristianstad kommun har ingen erinran utan ser positivt på nedläggningen 
av dessa spår. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge svar till Trafikverket enligt kommunledningskontorets tjänsteut-

låtande 2020-08-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Externremiss – Nedläggning av del av Trafikverkets järnvägsnät på delar av 
Kristianstad godsbangård, bandel 942 i Kristianstad kommun, Skåne län 
2020-06-18.
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KSAU § 179 

Val av ordförande och vice ordförande för samråds-
grupp för klimatet 
Änr KS 2019/681 1.6.3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ordföranden föreslår att Peter Johansson (M) utses till ordförande i sam-
rådsgruppen för klimatet och att förslaget hänskjuts direkt till Kommunsty-
relsen. 

Förslag till vice ordförande i samrådsgruppen för klimatet hänskjuts direkt 
till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
För att stärka samarbetet med idéburna organisationer och tillsammans 
med dem samverka för att minska samhällets klimatpåverkan, har Kom-
munstyrelsen bildat en samrådsgrupp för klimatet. Kommunstyrelsen har 
att utse en ordförande och vice ordförande till samrådsgruppen. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Utse ordförande och vice ordförande till samrådsgruppen för klimatet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-16. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-12 § 20.
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KSAU § 180 

Förlängning av förordnande som utbildnings-/för-
valtningschef 
Änr KS 2020/718 2.7.2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Kenth Olssons förordnande som utbildnings-/förvaltningschef för barn 

och utbildningsförvaltningen förlängs enligt bifogat anställningsavtal 
för perioden från och med 2021-06-01 till och med 2026-05-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kenth Olsson förordnades som utbildnings-/förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen under perioden 2016-06-01 --2021-05-31 genom 
beslut i Kommunstyrelsen 2016-01-27 § 17. 

I enlighet med gällande anställningsavtal skall beslut i fråga om förlängning 
eller upphörande av förordnandet fattas av Kommunstyrelsen senast 9 må-
nader innan befintligt avtals utgång. I det fall parterna är överens om att 
förordnandet ska förlängas ska i nytt avtal överenskommas om förordnan-
dets omfattning i tid och villkor. 

Barn och utbildningsnämndens presidium förordar att Kenth Olssons för-
ordnande som utbildnings-/förvaltningschef för barn- och utbildnings-för-
valtningen förlängs. 

Samverkan har skett i barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningsö-
vergripande samverkansgrupp. 

Förslag till nytt anställningsavtal har upprättats. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Kenth Olssons förordnande som utbildnings-/förvaltningschef för barn 

och utbildningsförvaltningen förlängs enligt bifogat anställningsavtal 
för perioden från och med 2021-06-01 till och med 2026-05-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-22. 
Förslag till anställningsavtal. 
Utlåtande Barn- och utbildningsnämndens presidium 2020-06-24.
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KSAU § 181 

Redovisning av lokalt partistöd för år 2019 
Änr KS 2020/281 1.1.4 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Soci-
aldemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets redovis-
ningar av partistöd för år 2019 uppfyller kraven enligt riktlinje för 
kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

 Partistöd för år 2021 ska utbetalas under januari månad 2021 i enlig-
het med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun till 
partier med mandat i Kommunfullmäktige från och med 2018-10-15. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokrater-
na, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat redovisningar av parti-
stöd för år 2019. Samtliga redovisningar av partistöd för år 2019 uppfyller kra-
ven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Soci-
aldemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets redovis-
ningar av partistöd för år 2019 uppfyller kraven enligt riktlinje för 
kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

 Partistöd för år 2021 ska utbetalas under januari månad 2021 i enlig-
het med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun till 
partier med mandat i Kommunfullmäktige från och med 2018-10-15. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-10. 
Centerpartiets redovisning av partistöd för år 2019. 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd för år 2019. 
Liberalernas redovisning av partistöd för år 2019. 
Moderata samlingspartiets redovisning av partistöd för år 2019. 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd för år 2019. 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för år 2019. 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd för år 2019.
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KSAU § 182 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2020/659 1.9.3 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut ska alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 ska det lämnas 
rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader.  

Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige (statistik) och till kommu-
nens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg (individbaserade rap-
porter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2020, 24 st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 4 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt LSS: 20 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2020-05-27 § 72. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-07. 
Lista med personuppgifter.
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KSAU § 183 

Medborgarförslag - Begär ändrad postadress från  
Vinslöv till Färlöv 
Änr KS 2019/995 1.2.2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads  

kommun tillskriver Post- & Telestyrelsen med begäran att adresser inom 
Kristianstad kommun med postadress 288 90 Vinslöv, blir överflyttade till 
lantbrevbärarområde 291 95 Färlöv.  

En ändring av postnummer kan endast ansökas om från en postoperatör, i 
det aktuella fallet är det PostNord som är postoperatör.  

En ansökan om byte av postort kan göras av kommuner eller postoperatör. 
Post- och telestyrelsen betonar vikten av att berörda företag och boende 
står bakom en sådan ansökan.  

Kommunen kan ansöka till Post- och telestyrelsen om en förändring av 
postnummerort. Däremot behandlar Post- och telestyrelsen inga ansök-
ningar som innebär en förändring av utdelningsorganisationen, sådana an-
sökningar kan endast initieras av postoperatör. Kommunledningskontoret 
har varit i kontakt med Postnord, som är postoperatör, och fått till svar att 
en sådan förändring som förslagsställaren ställer i sitt medborgarförslag, 
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skulle innebära en förändring av utdelningsorganisationen, vilket gör det 
till en fråga för Postnord.  

Postnord har i ett svar till kommunen meddelat att ”som det ser ut i dag så 
finns det ingen möjlighet att påverka en flytt av adresser från postnummer 
288 90”. Det som skulle kunna aktualisera en förändring av detta ställ-
ningstagande är, enligt Postnord, t.ex. en kraftig expansion av bostäder och 
invånare i området, som då skulle innebära en översyn av den gällande 
postnummerstrukturen. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att eftersom medborgarför-
slaget avser en förändring i utdelningsorganisationen, kan den begäran 
som förslagsställaren avser inte hanteras av kommunen utan är en fråga 
för postoperatör. Postoperatören, Postnord, har i sitt svar till kommunen 
varit tydlig med att en sådan förändring inte är aktuell i dagsläget. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-15. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-06-03. 
Remiss 2019-12-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 249. 
Medborgarförslag 2019-10-09.
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KSAU § 184 

Motion - Vi säger nej till svarta tjänster - men ja till  
vår gemensamma välfärd! 
Änr KS 2019/546 1.2.6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionens första beslutssats besvarad enligt Miljö- och hälso-
skyddsnämndens beslut 2020-03-05 § 21. 

 Avslå motionens andra beslutssats. 

Reservationer 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till för-
mån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot An-
ders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S), Sabina Månsson Hultgren (S) och Helen Persson (S) före-
slår i en motion till Kommunfullmäktige att ett uppdrag ges till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att ta fram en strategisk plan för tillsyn och kontrol-
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ler av branscher där vi vet att det förekommer svarta affärer samt att ett in-
formationsunderlag för bred spridning om konsekvenserna av att handla 
svart, tas fram. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2020-03-05 § 21 gällande den 
tillsyn av de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde och 
budgetram ska implementeras genom nämndens verksamhetsplan för 
2020. Att på ett systematiskt sätt bedriva uppsökande tillsyn på mindre 
och misstänkt oseriösa verksamheter från 2021 skulle kräva ett extra kom-
munanslag, på motsvarande sätt som i Malmö och Helsingborg. 

Kommunledningskontoret har undersökt och kommit fram till att det infor-
mationsunderlag för bred spridning om konsekvenserna av att handla 
svart, som efterfrågas i motionen, bör åligga andra myndighet att arbeta 
fram och ansvara för. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionens första beslutssats besvarad enligt Miljö- och hälso-
skyddsnämndens beslut 2020-03-05 § 21. 

 Avslå motionens andra beslutssats. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-03. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-03-05 § 21. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-13. 
Remiss 2019-06-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 138. 
Motion 2019-05-09.
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KSAU § 185 

Motion - Initiera drogförebyggande arbete på fritids-
gårdarna i Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/276 1.2.6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Kultur- och fritidsnämn-
dens beslut 2020-06-04 § 58. 

Protokollsanteckningar 

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: 

”Motionen skrevs en dragning från Kristianstads fritidsgårdsforum(KFGF), 
då de informerade kultur- och fritidsnämnden om att något aktivt informa-
tionsarbete mot narkotika inte görs på fritidsgårdarna. Det är till ärendet 
bilagt en drog och alkoholpolicy där det står att KFGF har som mål att före-
bygga och förhindra bruk av alkohol och narkotika. 

Bilagt är också en handlingsplan daterad 2013-11-05 där man beskriver att 
samtal om alkohol och andra droger ska vara en del av ett socialt och emo-
tionellt lärande. 

Inför kommande avtalsperiod med KFGF ska man från Kultur-och fritids-
nämndens sida lägga ett särskilt fokus på det drogförebyggande arbetet. 

Det tycker vi är positivt och nöjer oss med ett besvarande.” 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att Kommunfullmäktige föreslås att motionen anses 
besvarad med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens beslut  
2020-06-04 § 58. 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där man vill att kultur- 
och fritidsnämnden, i samråd med Kristianstads Fritidsgårdsforum (KFGF), 
medverkar i ett arbete för att ge barn och unga vuxna information om dro-
ger och dess skadeverkningar samt initierar ett drogförebyggande arbete 
på fritidsgårdarna. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på remiss 
av kommunledningskontoret. 

Kristianstads Fritidsgårdsforum har i sina stadgar målsättningar för ett 
drogförebyggande arbete. Föreningen har en antagen drog- och alkoholpo-
licy samt en handlingsplan för drogförebyggande arbete. KFGF arbetar på 
olika sätt drogförebyggande, t ex i samverkan med Kristianstads kommun. 
Föreningen deltar i så kallade spindelgruppsmöten, en samverkan mellan 
skola, socialtjänst och polisen. Informationsmaterial om narkotika och dess 
negativa påverkan finns tillgängligt på fritidsgårdarna. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ska under hösten 2020, i dialog med KFGF, 
revidera avtalet för att gälla från 1 januari 2021. Här kommer även det 
drogförebyggande arbetet bli ett särskilt fokus. Samtidigt ser inte kultur- 
och fritidsförvaltningen att utbildningsinsatser för att ge barn och unga 
vuxna information om droger och dess skadeverkningar ligger inom nämn-
dens verksamhetsområde. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen utifrån vad som anförs i 

tjänsteutlåtandet. 
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 Remissen anses därmed besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-04 § 58. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-15. 
Kristianstads Fritidsgårdsforums drog- och alkoholpolicy. 
Kristianstads Fritidsgårdsforums handlingsplan för drogförebyggande  
arbete. 
Barnchecklista Kristianstads kommun. 
Remiss 2020-03-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 27. 
Motion 2020-03-03.


	Förstasida
	Dagordning
	§ 170 
Informationer
	§ 171 
Medel för fortsatt arbete med profilområdet mat till Krinova AB
	Sida 1
	Sida 2

	§ 172 
Begäran om budgetkompensation för paviljong etablering - Spängerskolan byggnad A och B
	Sida 1
	Sida 2

	§ 173 
Exploatering för del av Åsumtorp 54:36 m fl
	Sida 1
	Sida 2

	§ 174 
Skyddsplantering Härlövs handelsområde
	Sida 1
	Sida 2

	§ 175 
Ny detaljplan för Yngsjö 228:35 m fl
	Sida 1
	Sida 2

	§ 176 
Samrådsyttrande avseende detaljplan för Östra kasern 3
	Sida 1
	Sida 2

	§ 177 
Samrådsyttrande avseende detaljplan för Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3
	Sida 1
	Sida 2

	§ 178 
Remiss - Nedläggning del av järnväg på Kristianstad godsbangård
	Sida 1
	Sida 2

	§ 179 
Val av ordförande och vice ordförande för samrådsgrupp för klimatet
	§ 180 
Förlängning av förordnande som utbildnings-/förvaltningschef
	Sida 1
	Sida 2

	§ 181 
Redovisning av lokalt partistöd för år 2019
	Sida 1
	Sida 2

	§ 182 
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
	Sida 1
	Sida 2

	§ 183 
Medborgarförslag - Begär ändrad postadress från Vinslöv till Färlöv
	Sida 1
	Sida 2

	§ 184 
Motion - Vi säger nej till svarta tjänster - men ja till vår gemensamma välfärd!
	Sida 1
	Sida 2

	§ 185 
Motion - Initiera drogförebyggande arbete på fritidsgårdarna i Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3




