
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-04 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:30-11:30. 

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

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

              

Tjänstgörande 
ersättare 

Christina Borglund (KD) 
istället för Karl Gemfeldt (C)             

                   

                   

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare Mikael Persson (V), § 234 Niclas Nilsson (SD), § 234 

 
Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef, § 234 

Camilla Palm (M), ersättare för 
Omsorgsnämndens ordförande, 
§ 234 

Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef 
omsorgsförvaltningen, § 234 

 

Kenth Olsson, 
förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen,  
§ 234 

Tommy Danielsson, 
förvaltningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
§ 234 

Cecilia Hammarberg, 
avdelningschef miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
§ 234 

 
Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör, 235 

Magnus Lund, planeringsstrateg, 
§ 236  

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-11-10 

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

234-238 

 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2020-11-04 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-11-11 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-12-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 
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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 4 november 2020 kl. 09:30, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

09:30-09:40 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet 

09:40-10:10 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef om 
 arbetet i verksamheten 

10:10-10:30 Barn- och utbildningsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i 
 verksamheten 

10:30-10:45 Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens 
 förvaltningschef arbetet i verksamheten med 
 särskilt fokus på tillsyn 

2019/1244 

 10:45-10:55 Kommundirektören  

4 Aktieägaravtal och ägardirektiv avseende Åhus Hamn & 
Stuveri AB 

2020/1158 

5 Klimatredovisning 2020 2020/1183 

6 Riktlinjer för ersättningsskanning 2020/454 
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7 Medborgarförslag - Översyn av arvoden och 
arvodesbestämmelser önskas snarast 

2019/1037 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 234 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om det övergripande 
arbetet med coronaviruset, covid-19. 

 Ersättare för Omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M) och 
omsorgsförvaltningens förvaltningschef Camilla Gärdebring informerar 
om verksamhetens arbete med coronavirus, covid-19. 

 Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Kenth Olsson 
informerar om verksamhetens arbete med coronavirus, covid-19. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Tommy 
Danielsson informerar om verksamhetens arbete med coronavirus, co-
vid-19 med särskilt fokus på tillsyn. 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Medborgardialog om Stora Torgs framtid på Stora Torg 31 oktober 
och 1 november fick en annan form med anledning av den ökade 
smittspridning av covid-19. 

- Gemensamt regionalt beredskapslager. 
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KSAU § 235 

Aktieägaravtal och ägardirektiv avseende Åhus  
Hamn & Stuveri AB 
Änr KS 2020/1158 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för Åhus Hamn AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Åhus Hamn & Stuveri AB ägs till 54,5 % av Kristianstads kommun och till 
45,5% av Åhus Stuveriintressenter. Förhållandet mellan parterna finns 
reglerat i ett samarbetsavtal daterat december 2000.  Tidigare samarbets-
avtal var tecknat mellan tre parter och innehåller idag delvis inaktuella 
uppgifter.  Av det skälet samt ett behov av förtydligande kring visioner och 
mål föreligger istället ett förslag till aktieägaravtal som ersätter det tidigare 
samarbetsavtalet och ett ägardirektiv som reglerar ägarnas gemensamma 
intentioner och förväntningar på bolaget. 

Arbetet med att ta fram förslaget som påbörjades i februari 2020 har skett i 
dialog med representanter för den andra ägaren, Åhus Stuveriintressenter. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv för Åhus Hamn AB. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-16. 
Bilaga Förslag till aktieägaravtal samt utkast till ägardirektiv. 
Bilaga Samarbetsavtal december 2000.
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KSAU § 236 

Klimatredovisning 2020 
Änr KS 2020/1183 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Klimatredovisningen och uppföljningen av klimatstrategins åtgärder  

läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns klimat- och energistrategi (Kommunfullmäktiges 
beslut 2018-01-16) har följts upp. Avstämning har gjorts mot uppställda 
mål och samtliga åtgärder i handlingsplanen har följts upp. Enligt Kom-
munstyrelsens beslut 2019-12-18 har en koldioxidbudget inkluderats som 
en information. 

Transporter utgör ett fortsatt fokusområde. Trots den allmänna utveck-
lingen mot mer energieffektiva fordon ökar energianvändningen inom 
transportsektorn. Växthusgasutsläppen från personbilar måste minska i 
snabbare takt för att klimatmålen ska kunna uppnås. En ökad andel håll-
bart resande (gång, cykel, kollektivtrafik) bedöms vara en nyckel för att 
pressa ner utsläppen, och samtidigt bidra till bättre folkhälsa och frigöra 
ytor för bebyggelse och grönområden. Kommunens mål om att producera 
500 GWh förnybar el per år till år 2020 bedöms ej kunna uppnås. Utökade 
satsningar på lokal produktion av förnybar energi ökar självförsörjandet 
och säkerställer en trygg energitillförsel i framtiden. 
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Flera mål har år 2020 som slutår, vilket innebär att klimat- och energistra-
tegin behöver aktualiseras, inklusive revidering av befintliga och framta-
gande av nya klimatmål och åtgärder. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Klimatredovisningen och uppföljningen av klimatstrategins åtgärder  

läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-22. 
Klimatredovisning 2020.
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KSAU § 237 

Riktlinjer för ersättningsskanning 
Änr KS 2020/454 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa riktlinjer för ersättningsskanning. 

 Redan inskannade pappersoriginal kan gallras retroaktivt från och med 
2021-01-01 om förutsättningarna i riktlinjen har följts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Ersättningsskanning innebär att en handling vars original är i pappersfor-
mat kan skannas in och därefter ersättas av den digitala versionen. 

I brytpunkten mellan äldre analog hantering av handlingar och nya digitala 
verksamhetssystem har ineffektiva arbetssätt tillämpats. Ett och samma 
dokument kan finnas i både pappersoriginal och i digital form och måste 
således administreras och arkiveras i två led. 

För att möta det ökade behovet av en effektivare administration föreslås 
kommunstyrelsen besluta att fastställa riktlinje om ersättningsskanning 
som anger villkor och förutsättningar för att kunna gallra pappersoriginal. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för ersättningsskan-

ning. 
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 Kommunstyrelsen beslutar att redan inskannade pappersoriginal kan 
gallras retroaktivt från och med 2021-01-01 om förutsättningarna i 
riktlinjen har följts. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-22. 
Riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning 2020-01-14.
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KSAU § 238 

Medborgarförslag - Översyn av arvoden och  
arvodesbestämmelser önskas snarast 
Änr KS 2019/1037 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-
ningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-26. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en 

översyn av arvoden och arvodesbestämmelser för förtroendevalda ska 
göras snarast. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-12 § 68 att revidera arvodesbe-
stämmelserna för förtroendevalda. 

En översyn av gällande arvodesbestämmelser görs inför varje mandatperi-
od. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-
ningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-26. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-26. 
Remiss 2019-12-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 252. 
Medborgarförslag 2019-10-11.
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