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Beslutande Peter Johansson (M), § 255 Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

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

 Karl Gemfeldt (C)             

    

Tjänstgörande 
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Christina Borglund (KD) 
istället för Peter Johansson 
(M), §§ 256-265 

            

                   
    

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Eva Mårtensson, 
kommunikationsstrateg 

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

 Linus Johannesson, 
systemförvaltare 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef, § 255 

Christina Borglund (KD),  
§ 255 

 Mikael Persson (V), § 255 
Kristina Lindbåge (S), vice 
ordförande 
Omsorgsnämnden, § 255 

Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef 
omsorgsförvaltningen, § 255 

 
Daniél Tejera (L), 
ordförande Barn- och 
utbildningsnämnden, § 255 

Kenth Olsson, 
förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen,  
§ 255 

Oscar Nilsson, ekonomidirektör, 
§ 255 

 
Jimmy Källström, 
förvaltningschef tekniska 
förvaltningen, § 255 

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, § 258  

    

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Hanna Nicander 

255-265 

 

 
 
Ordförande Pierre Månsson 

 
 

Justerare Anders Tell 
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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 2 december 2020 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

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

10:10-10:30 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef om 
 arbetet i verksamheten 

10:30-10:50 Barn- och utbildningsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i 
 verksamheten 

2019/1244 

 10:50-11:00 Kommundirektören 

11:00-11:20 VA-samarbete 

 

4 Utdelning 2020 ur Stiftelsen CW Olanders minnesfond 1 2020/1253 

5 Utdelning 2020 ur stiftelsen systrarna Elna & Anna 
Faijerssons minne 

2020/1278 

6 Samrådsyttrande avseende detaljplan för Vä 55:1 mfl  Nya 
Ängamöllan - BN 2020-0318 

2020/73 

7 Remissvar avseende Transportstyrelsens framställan om 
ändring i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskydds-
förordningen 

2020/990 
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Ärenden  

8 Avgiftsfria uteserveringar 2021-01-01 - 2021-12-31 2020/379 

9 Revidering av riktlinjer för hantering av digitala allmänna 
handlingar 

2020/1225 

10 Representant till ägarsamråd i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 

2020/1319 

11 Medborgarförslag - Mono-rail mellan Kristianstad och 
Näsby/Högskolan 

2019/510 

12 Medborgarförslag - Extra fack för tvättat papper hos 
Renhållningen 

2020/771 

13 Möjlighet att delta i Kommunfullmäktiges sammanträden 
på distans 

2020/399 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 255 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 

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

 Omsorgsnämndens vice ordförande Kristina Lindbåge (S) och omsorgs-
förvaltningens förvaltningschef Camilla Gärdebring informerar om 
verksamhetens arbete med coronavirus, covid-19. 

 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) och barn- 
och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Kenth Olsson informe-
rar om verksamhetens arbete med coronavirus, covid-19. 

 Tekniska förvaltningens förvaltningschef Jimmy Källström och ekono-
midirektör Oscar Nilsson informerar om ett eventuellt VA samarbete. 
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KSAU § 256 

Utdelning 2020 ur Stiftelsen CW Olanders  
minnesfond 1 
Änr KS 2020/1253 

Beslut 
 Godkänna att utdelningsbara medel som 2020 uppgår till 3 500 kronor 

går till  

 

Sammanfattning 
Avkastning av ovannämnd stiftelse skall enligt donationsvillkoren utdelas 
till ”inom Kristianstad bosatta behövande skötsamma köpmän eller affärs- 
eller kontorsbiträden eller deras änkor, varvid i första hand skola ifråga-
komma den eller de, som haft anställning vid AB Mårten Pehrsons Val-
sqvarn i Kristianstad”. För dem som haft anställning vid AB Mårten Pehr-
sons Valsqvarn krävs dock inte nämnda bostadsband. 

Endast en sökande, har anknytning till AB Mårten Pehr-
sons Valsqvarn i Kristianstad. Utdelningsbara medel uppgår 2020 till 3 500 
kr och föreslås gå till  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Godkänna att utdelningsbara medel som 2020 uppgår till 3 500 kronor 

går till  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-04.
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KSAU § 257 

Utdelning 2020 ur stiftelsen systrarna Elna & Anna 
Faijerssons minne 
Änr KS 2020/1278 

Beslut 
 Godkänna att utdelningsbara medel som 2020 uppgår till 5 000 kr 

tilldelas 2 500 kr och  2 500 kr. 

 

Sammanfattning 
Avkastning från stiftelsen systrarna Elna & Anna Faijerssons minne ska 
enligt donationsvillkoren utdelas till studerande ungdom från förutvarande 
Fjälkinge församling ”… med företräde för den som idkar studier vid Uni-
versitet och därnäst för den som studerar vid Elementärläroverk, semina-
rium eller folkhögskola. Flicka har alltid företräde framför gosse”.  

Disponibla medel för ändamålet uppgår 2020 till 5 000 kronor. Inkomna 
ansökningar har sammanställts i medföljande bilaga. 2 sökande av totalt 13 
st uppfyller företrädeskravet om universitetsstudier samt är uppvuxna i 
Fjälkinge. Därmed föreslås dessa 2 sökande dela lika delar av årets dispo-
nibla medel. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Godkänna att utdelningsbara medel som 2020 uppgår till 5 000 kr 

tilldelas 2 500 kr och 2 500 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-11. 
Sökandeförteckning stiftelsen systrarna Elna & Anna Faijerssons minne.
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KSAU § 258 

Samrådsyttrande avseende detaljplan för Vä 55:1 
mfl  Nya Ängamöllan - BN 2020-0318 
Änr KS 2020/73 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-11-10. 

 

Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att på ett effektivare sätt tillvarata 
redan planlagd mark för verksamheter/industri.  

Nedanstående föreslås ändras:  

- Utöka befintlig exploateringsgrad inom hela Ängamöllan till att blir 
0,6 i stället för byggrätt på 0,45 % utmed E22 samt 0,4 % inne i om-
rådet. 

- Utöka den högsta totalhöjd för byggnaderna till 17 meter i stället 
för 10 meter i de kvarter som är belägna närmst Linjevägen. 

- Cirka 150 m2 av den allmänna platsmarken överförs till fastigheten 
Väggen 1 för att justera ianspråktagen kvartersmark. Marken var 
ianspråktagen redan innan nu gällande detaljplan antogs.  

- Den allmänna platsmarken belägen mellan kvarteren Tegelpannan 
och Skorstenen möjliggörs för att i framtiden tas i anspråk för väg.  

Kommunledningskontoret har haft en dialog med miljö och samhällsbygg-
nadsförvaltningen och har inga synpunkter på ovanstående förändringar. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-11-10. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-10. 
Översiktskarta. 
Samrådshandlingar.
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KSAU § 259 

Remissvar avseende Transportstyrelsens framställan 
om ändring i säkerhetsskyddslagen och säkerhets-
skyddsförordningen 
Änr KS 2020/990 

Beslut 
 Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteut-

låtande 2020-11-17. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande Framställan 
om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsför-
ordningen (2018:658) 

Avdelningen för skydd och säkerhet i Kristianstads kommun har tillsam-
mans med Kristianstad Österlen Airport granskat betänkandet och tillstyr-
ker förlaget men förtydligande behövs i följande synpunkter:  

- Förtydligande avseende ansvaret för inhyrd personal. 

- Förtydligande avseende redan anställd personal som av Transpor-
styrelsen inte blir godkänd vid en registerkontroll.  

- Förtydligande avseende Transportstyrelsens dubbla roller. 

- Att de säkerställs att förändringen inte medför ökade kostnader för 
verksamhetsutövaren samt att förslaget är oberoende av flygplat-
sens driftsform. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Besvara remissen i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteut-

låtande 2020-11-17. 

Beslutsunderlag 
Avdelningen för skydd och säkerhets tjänsteutlåtande 2020-11-17. 
Framställan om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhets-
skyddsförordningen (2018:658).
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KSAU § 260 

Avgiftsfria uteserveringar 2021-01-01 - 2021-12-31 
Änr KS 2020/379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 januari till och med 31 december år 2021. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Budgetkompensation med anledning av coronaviruset för år 2021 
kommer att behandlas under år 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att budgetkompensation med anledning av coronavi-
ruset för år 2021 kommer att behandlas under år 2021. 

 

Sammanfattning 
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och före-
tag och organisationer drabbas ekonomiskt. Tekniska förvaltningen är 
positiv till åtgärder som mildrar de negativa effekterna av Covid-19.   

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-26 § 51 att debitering gällande 
uteserveringar skulle utgå under tidsperioden 2020-03-01 – 2020-06-30. 
Tidsperioden förlängdes sedan och gällde då resterande del av år 2020 
enligt beslut TN 2020-05-28 § 72. Åtgärden ingick i ett kommunövergri-
pande åtgärdsförslag som initierats av kommunledningskontoret på upp-
drag av kommunstyrelsen.   
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Kristianstads kommun kommer nu att vidta en ytterligare åtgärd för att 
underlätta för lokala aktörer genom att föreslå att besluta om en förläng-
ning av avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 januari till och med 31 
december år 2021. Under denna tidsperiod kommer debitering av ansökta 
uteserveringar utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför ute-
blivna intäkter med cirka 1 mkr för år 2021.  

Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt 
på 1 mkr av kommunstyrelsen. 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 januari till och med 31 december år 2021. 

 Ge Tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 1 mkr för 2021. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 119. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-17. 
Barnkonsekvensanalys. 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 109. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-15 § 55.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-02  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 261 

Revidering av riktlinjer för hantering av digitala  
allmänna handlingar 
Änr KS 2020/1225 

Beslut 
 Skicka förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna hand-

lingar på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag med svar 
senast 2021-03-01. 

 

Sammanfattning 
För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och 
hanterar kan bevaras och tillgängliggöras över tid är det viktigt att infor-
mationen framställs, ordnas och vårdas på ett arkivsäkert sätt. 

Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer för 
bevarande av digitala allmänna handlingar Änr KS 2015/457, antagen av 
kommunfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla från och med 2015-12-01. 
Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt bevarande 
av digitala allmänna handlingar. 

De kommunala myndigheterna ansvarar själva för att myndighetens digita-
la allmänna handlingar hanteras i enlighet med kommunens arkivregle-
mente, men kommunarkivets riktlinjer ska användas som stöd för att sä-
kerställa att arkivlagens krav uppfylls. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Skicka förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna hand-

lingar på remiss till kommunens samtliga nämnder och bolag med svar 
senast 2020-03-01. 
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 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-02. 
Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar Änr KS 2015/457. 
Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.
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KSAU § 262 

Representant till ägarsamråd i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 
Änr KS 2020/1319 

Beslut 
 Delegera till ekonomidirektören att utse ombud till Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd 2020-12-11. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har att utse ombud till Kommunassurans Syd För-
säkrings AB:s ägarsamråd 2020-12-11 senast 2020-12-08. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Delegera till ekonomidirektören att utse ombud till Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd 2020-12-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-20. 
Kallelse till Ägarsamråd med Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2020-11-20.
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KSAU § 263 

Medborgarförslag - Mono-rail mellan Kristianstad 
och Näsby/Högskolan 
Änr KS 2019/510 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2020-10-14. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 har inkommit med ett medborgarförslag om Monorail 

mellan Kristianstad C och Näsby. skriver att Kristianstad är en ofrivil-
ligt delad stad på grund av järnvägens dragning. Detta får till följd att Näsby 
ibland betraktas som lite "off pist" och mindre attraktivt. En Monorail på 
sträckan skulle ge många fördelar bla att högskolan skulle bli betydligt mer 
tillgänglig, Krinova skulle få en värdig entré för innovativa besökande, 
badhuset skulle bli lättillgängligt för tillresande via Resecentrum, boende i 
nyplanerade Näsbyområdet får en snabb pendel och det skulle definitivt 
placera Kristianstad på kartan! PR !  

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra ett projekt 
gällande Stadsutveckling för delområde Näsby. Projektet syftar till att 
skapa en kommunal vision och struktur om hur stadsutvecklingen inom 
delområde Näsby kan utvecklas. Målet är att gemensamt skapa ett modell-
område för framtida stadsutveckling. För att skapa en hållbar stadsdel 
måste kunskap om samhällsfunktioner såsom exempelvis skola, vård och 
omsorg, kultur/fritidsändamål, bostäder, infrastruktur, näringsliv, integra-
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tion mm ingå i framtagandet av modellområdet. Detta innebär att man i 
detta projekt kommer att bl a arbeta med entréer till Näsby och kopplingar 
till centrum för ett mer tillgängligt Näsby. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2020-10-14. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-14. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-11-09. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-10-26. 
Remiss 2020-07-09. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-23 § 89. 
Medborgarförslag samt bilaga 2019-05-07 resp 2019-09-17.
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KSAU § 264 

Medborgarförslag - Extra fack för tvättat papper hos 
Renhållningen 
Änr KS 2020/771 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att införa ett 

extra fack i renhållningens sopkärl för sortering av tvättat papper. 

I yttrande daterat 2020-10-07 meddelar Kristianstads Renhållnings AB att 
det inte finns möjlighet att ha ett extra fack i de kärl som småhus/fritidshus 
sorterar alla sina förpackningar och tidningar i. Renhållningen följer de  
sorteringsanvisningar som gäller för pappersförpackningar från  
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FH). FTI ansvarar för insam-
ling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-07. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-10-28. 
Kristianstads Renhållnings ABs yttrande 2020-10-07. 
Remiss 2020-09-30. 
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Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15. 
Medborgarförslag 2020-06-26.
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KSAU § 265 

Möjlighet att delta i Kommunfullmäktiges samman-
träden på distans 
Änr KS 2020/399 

 Anders Tell (S) ställer fråga om möjlighet att delta i Kommunfullmäkti-
ges sammanträden på distans. 

Ordföranden svarar att Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
frågan och kommer att hantera den. 
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