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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 9 december 2020 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 Utredning om belysningsverksamhet 

2019/1244 

4 Kommunstyrelsens internbudget 2021 

Handlingar kommer senare. 

2020/1355 

5 Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket 2020/1341 

6 Krisstöd till föreningar med anledning av Corona 

Handlingar kommer senare. 

2020/1375 

7 Extra bidrag till byggnadsföreningar 2020 2020/1351 

8 Förslag till fortsatt arbete med Arkelstorpsviken 

Handlingar kommer senare. 

2020/1264 

9 Bidrag till föreningen Furuboda 

Handlingar kommer senare. 

2020/1377 

10 Utredning och förslag kring badplats vid havet, anpassad 
för personer med funktionsnedsättning 

Handlingar kommer senare. 

2020/692 

11 Försäljning av Skäretören 8 och 9 2020/1166 
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Ärenden  

12 Försäljning av fastigheten Kristianstad Skorstenen 2 samt 
del av Kristianstad Skorstenen 1 

2020/1303 

13 Försäljning av Ebert 3 2020/1345 

14 Naturreservatet Södra Äspet 2015/1092 

15 Förslag till bildande av naturreservatet Grönhult 2020/1212 

16 Förslag till bildande av naturreservatet Ugnsmunnarna 2020/1216 

17 Remissvar avseende kemikalieplan för Kristianstads 
kommun 

2020/1209 

18 Stärka kommunens hållbarhetsarbete 2020/1064 

19 Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 2020/1307 

20 Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns samtliga 
reglementen 

2020/1060 

21 Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut 

2020/1352 

22 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 § 

2020/1360 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 266 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 

Beslut 
 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Kristianstad har åter certifierats som en Purple Flag stad. 

- Krinova AB har tackat nej till att driva energikontoret Skåne. 

 Projektledare Christian Björnsson och controller Håkan Sventorp 
informerar om utredning om belysningsverksamhet. 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 267 

Kommunstyrelsens internbudget 2021 
Änr KS 2020/1355 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Internbudget för Kommunledningskontoret 2021. Budgetram 187,2 mkr 
efter anpassning med 2 procent. 

Anpassning enligt följande: 

Tjänster 1 700 tkr 

Evenemang 1 000 tkr 

Minskad efterfrågan av bussresor för pensionärer 1 000 tkr 

Allmänt vakansavdrag 600 tkr 

Styrkort med mål och indikatorer ska beslutas under kvartal 1 2021. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa internbudget 2021 för kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-01. 
Sammanställning internbudget 2021. 
Anpassningar kommunledningskontoret 2021.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 268 

Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regel-
verket 
Änr KS 2020/1341 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja 21 563 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av 

förluster under år 2020. 

 Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens för-
ordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa ka-
tegorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt ar-
tiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

 Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt som 
framgår av bilaga A – underlag kommunens beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
EU-regler from 2018 som reglerar stödgivning till regionala flygplatser 
innebär att det krävs ett politiskt beslut som innebär att kommunen garan-
terar att stödgivningen är förenlig med EU:s statsstödsregler. Beslutet gör 
att kommunen kan tillämpa GBER, dvs regelverket om gruppundantag, som 
innebär att kommunen kan lämna stöd utan att behöva invänta EU-kom-
missionens god-kännande, enligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala 
flygplatser.  
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Stödet är uppdelat i ägarstöd 11 000 000 SEK, statsstöd från Trafikverket  
4 370 000 SEK, statsstöd från Tillväxtverket 3 423 000 SEK, stöd från Regi-
on Skåne 2 450 000 SEK samt statsstöd från Skatteverket 320 000 SEK. 

Ägarstödet fördelas med 91 % från Kristianstads Kommunföretag AB,  
10 010 000 SEK, 5 % från Hässleholms kommun, 550 000 SEK, 2 % från 
Östra Göinge kommun, 220 000 SEK och 2 % från Bromölla kommun, 220 
000 SEK. 

En specificerad beskrivning av ordinarie stöd samt covid-19 relaterade 
stöd framgår av tabell nedan under rubrik ”Ärendet”.   

Kommunerna i Hässleholm, Östra Göinge och Bromölla fattar egna politiska 
beslut. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja 21 563 000 SEK till Kristianstad Airport AB för täckning av 

förluster under år 2020. 

 Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens 
förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt 
artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a). 

 Anse att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt 
som framgår av bilaga A – underlag kommunens beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-25. 
Bilaga A – underlag kommunens beslut.
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KSAU § 269 

Krisstöd till föreningar med anledning av corona 
Änr KS 2020/1375 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avsätta 3 mkr, inom befintlig budget för kommunledningskontoret, till 

krisstöd till föreningar för 2020 med anledning av corona, ersättning 
utbetalas efter ansökningsförfarande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Föreningslivet har drabbats kraftigt av corona-pandemin, både verksam-
hetsmässigt och ekonomiskt. 

Många föreningar har också vidtagit åtgärder för att klara situationen men 
trots det är det några som drabbats så hårt att man på egen hand inte kan 
hantera det ekonomiska läge man befinner sig i. 

För att kunna få krisstöd från Kristianstad kommun ska en ansökan om 
krisstöd, innehållande de uppgifter som anges i ansökningsformuläret  
skickas till kommunen. Kommunen gör en bedömning utifrån inlämnad 
ansökan och beslutar om eventuellt stöd.  

Ansökan ska avse perioden från pandemin började till siste december 
2020.  

Föreningen ska antingen uppfylla kultur- och fritidsnämndens ordinarie 
regelverk för föreningsstöd till kultur- och fritidsverksamhet eller vara 
hembygdsförening eller annan förening inom kommunen med egen an-
läggning där driftstöd normalt sett inte utgår. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

3 mkr avsätts till stödet inom befintlig budget för kommunledningskonto-
ret. Full ersättning kommer inte kunna ske och ett maxtak på 200 tkr sätts 
för ansökningarna som ska vara kommunen tillhanda senast 31/12. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avsätta 3 mkr, inom befintlig budget för kommunledningskontoret, till 

krisstöd till föreningar för 2020 med anledning av corona, ersättning 
utbetalas efter ansökningsförfarande. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-02. 
Rutin krisstöd till föreningar med anledning av Corona.
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KSAU § 270 

Extra bidrag till byggnadsföreningar 2020 
Änr KS 2020/1351 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Utge extra bidrag till byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av 

ursprungsbidrag för 2020, total summa 445 315 kr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunen har sedan år 2003 haft en modell för bidrag till föreningar som  
bygger på fasta årliga bidrag till de mindre föreningarna och ett bidrag som  
årligen uppräknas med konsumentprisindex för de större föreningarna. 

Förslaget innebär att den samlade bidragsnivån till föreningarna är 
890 631 kronor per år. Förutsättning för bidrag är en årlig ansökan inne-
hållande resultaträkning, budget samt årsredovisning omfattande hur stora 
de totala utgifterna för fastigheten eller lokalen har varit under verk- 
samhetsåret. Bekräftelse på att lokalerna är öppna för allmän uthyrning.  

Pandemin har gjort det svårt för föreningarna hyra ut sina lokaler och få 
intäkter som täcker de fasta kostnader de har för sina lokaler. Ett extra 
bidrag motsvarande 50 procent av ursprungsbidraget betalas ut till de 
föreningar som omfattas av stöd till byggnadsföreningar enligt bilagd 
förteckning utan ansökningsförfarande. Total summa 445 315 kr, ryms 
inom Kommunledningskontorets budget. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Utge extra bidrag till byggnadsföreningar motsvarande 50 procent av 

ursprungsbidrag för 2020, total summa 445 315 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-29. 
Bidragsfördelning bilaga 1.
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KSAU § 271 

Förslag till fortsatt arbete med Arkelstorpsviken 
Änr KS 2020/1264 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Tillföra Miljö- och hälsoskyddsnämnden 200 000 kronor för budgetåret 

2021 för fortsatt arbete med Arkelstorpsviken, medel tilldelas från 
Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Arkelstorpsviken utgörs av den nordligaste delen av Oppmannasjön. Viken 
har sedan länge präglats av höga näringshalter och djupa lager av sediment 
på bottnen. Sedan flera år driver Oppmanna Vånga Bygderåd ett aktivt 
arbete med att klarlägga och åtgärda orsakerna bakom problemen. Kristi-
anstads kommun pekas ut som en viktig aktör i detta arbete. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen ser det som angeläget att kommunen engagerar 
sig i arbetet och bidrar till att förbättra statusen i Arkelstorpsviken. Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden tilldelas medel för att genomföra fortsatt arbete 
under 2021 med att förbättra vattenkvaliteten i Arkelstorpsviken. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Tillföra Miljö- och hälsoskyddsnämnden 200 000 kronor för budgetåret 

2021 för fortsatt arbete med Arkelstorpsviken, medel tilldelas från 
Kommunstyrelsens anslag för senare fördelning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-03. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-11-05 § 92. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-23.
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KSAU § 272 

Bidrag till föreningen Furuboda 
Änr KS 2020/1377 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja bidrag till föreningen Furuboda för renovering av simhall med 

1, 5 mkr. Finansiering sker från Kommunstyrelsens anslag för vidare 
fördelning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Föreningen Furuboda skriver till Kristianstad kommun eftersom organisa-
tionens simhall snarast bör renoveras för att gå att behålla. I Furubodas 
anläggning finns sedan 1975 simhallen och den besöks årligen av över 25 
000 pers. Föreningen samarbetar med många andra föreningar för att 
skapa öppna och tillgängliga verksamheter. 

Kostnaden för hela upprustningen av simhallen är beräknad till 3 000 000 
kr. Furuboda söker stöd från Kristianstads kommun med halva summan.  

Furubodas verksamhet är viktig för kommunen och det bedöms motiverat 
att bistå föreningen med halva renoveringskostnaden. Finansieras via 
kommunstyrelsen anslag för vidare fördelning. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja bidrag till föreningen Furuboda för renovering av simhall med 

1, 5 mkr. Finansiering sker från Kommunstyrelsens anslag för vidare 
fördelning. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-03. 
Barnkonsekvensanalys 2020-12-03. 
Ansökan från föreningen Furuboda om bidrag från Kristianstad kommun 
för renovering av simhall, 2020-12-01.
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KSAU § 273 

Utredning och förslag kring badplats vid havet,  
anpassad för personer med funktionsnedsättning 
Änr KS 2020/692 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 I förslag till revidering av investeringsbudget till år 2021 avsätta inve-

steringsmedel till badplats vid havet med 6,2 miljoner kronor enligt 
Kultur- och fritidsnämndens förslag avseende trädäck och betongramp. 

 I förslag till revidering av investeringsbudget till år 2021 avsätta inve-
steringsmedel till badplats vid havet med 1,1 miljoner kronor enligt 
Kultur- och fritidsnämndens förslag avseende ombyggnad av befintligt 
servicehus, omläggning av befintlig asfaltslinga och breddning och lag-
ning av befintlig trätrall  

 Tilldela driftmedel till Kultur- och fritidsnämnden för den ökade drift- 
och underhållskostnaden med 85 000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden fick ärendet ”Medborgarförslag – Bygg en bad-
brygga eller ramp för rullstolsburna”, KS 2014/689, för beslut. Under 2015, 
KFN 2014/159, tillstyrkte kultur- och fritidsnämnden medborgarförslaget 
att anlägga en badbrygga med tillhörande soldäck vid havet för personer 
med funktionsnedsättning. Samtidigt fick kultur- och fritidsförvaltningen i 
uppdrag att, tillsammans med tekniska förvaltningen, utreda kostnader och 
placering. 
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Tillsammans med representanter för Föreningen Furuboda och Kommuna-
la rådet för funktionsnedsatta, har kultur- och fritidsförvaltningen och tek-
niska förvaltningen utrett frågan. Förslaget är en placering vid den befintli-
ga badplatsen i anslutning till Furuboda Folkhögskola. Investeringskostna-
den är totalt beräknad till cirka 7,24 miljoner kronor utifrån 2020 års 
kostnadsbild, varav ramp och tillhörande trädäck till cirka 6,2 miljoner 
kronor samt åtgärder för befintliga delar till cirka 1 miljon kronor. Den 
årliga drift- och underhållskostnaden beräknas öka med cirka 85 000 
kronor. Vid ett beslut utifrån förslaget kvarstår flertalet tillstånd som måste 
sökas och beviljas, innan en byggnation är möjlig.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 I förslag till revidering av investeringsbudget till år 2021 avsätta inve-

steringsmedel till badplats vid havet med 6,2 miljoner kronor enligt 
Kultur- och fritidsnämndens förslag avseende trädäck och betongramp 

 I förslag till revidering av investeringsbudget till år 2021 avsätta inve-
steringsmedel till badplats vid havet med 1,1 miljoner kronor enligt 
Kultur- och fritidsnämndens förslag avseende ombyggnad av befintligt 
servicehus, omläggning av befintlig asfaltslinga och breddning och lag-
ning av befintlig trätrall  

 Tilldela driftmedel till Kultur- och fritidsnämnden för den ökade drift- 
och underhållskostnaden med 85 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-01. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-04 § 55. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19. 
Barnchecklista. 
Kostnadssammanställning - badplats vid havet, anpassad för personer med 
funktionsnedsättning, 2020-05-19. 
Ritning 1-3 - badplats vid havet, anpassad för personer med funktionsned-
sättning, 2020-05-08. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2015-04-23 § 70.
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KSAU § 274 

Försäljning av Skäretören 8 och 9 
Änr KS 2020/1166 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Ingå köpekontrakt och överlåta Kristianstad Skäretören 8 och Kristian-

stad Skäretören 9 till Trubbaluntans Fastighets AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Trubbaluntans Fastighets AB är intresserad av att förvärva Kristianstad 
Skäretören 8 och Kristianstad Skäretören 9 för att bebygga fastigheterna 
med bostadshus. 

Fastigheterna har tidigare varit möjliga att förvärva genom kommunens 
villatomtkö. Eftersom intressenter i villatomtkön saknats föreslår kom-
munledningskontoret att fastigheterna säljs till Trubbaluntans Fastighets 
AB, vilket skapar bostäder i Tollarp. 

Fastigheterna föreslås säljas till samma pris som villatomtkön, vilket inne-
bär att Kristianstad Skäretören 8 säljs för 90 275 kronor och Kristianstad 
Skäretören 9 säljs för 90 275 kronor. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Ingå köpekontrakt och överlåta Kristianstad Skäretören 8 och Kristian-

stad Skäretören 9 till Trubbaluntans Fastighets AB. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-24. 
Översiktskarta. 
Detaljkarta. 
Köpekontrakt avseende Skäretören 8 och 9 undertecknat av motparten.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 275 

Försäljning av fastigheten Kristianstad Skorstenen 2 
samt del av Kristiantad Skorstenen 1 
Änr KS 2020/1303 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera och överlåta cirka 6.393 m² mark inom fastigheten Kristian-

stad Skorstenen 2 samt del av Kristianstad Skorstenen 1 inom Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde till Eliassons Åkeri i Kristianstad för 
en köpeskilling om 275 kr/m². 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Eliassons Åkeri i Kristianstad AB är intresserad av att förvärva fastigheten 
Kristianstad Skorstenen 2 samt del av Kristianstad Skorstenen 1 inom 
verksamhetsområdet Nya Ängamöllan.  

Aktuellt markområde är på 6393 m² och säljs för en köpeskilling om 275 
kr/m², vilket ger en köpeskilling på 1.757.800 kronor. 

Eliassons Åkeri i Kristianstad AB bedriver verksamhet inom Ängamöllan.  
Företaget är trångbodda och behöver utöka sin fastighet. Här aktuellt 
område ska fungera som komplement till den befintliga verksamheten.  

Sammanställning över verksamhetsområdet Nya Ängamöllan. 
Den reserverade marken inkluderar denna reservation. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera och överlåta cirka 6.393 m² mark inom fastigheten Kristian-

stad Skorstenen 2 samt del av Kristianstad Skorstenen 1 inom Nya 
Ängamöllans verksamhetsområde till Eliassons Åkeri i Kristianstad för 
en köpeskilling om 275 kr/m². 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 276 

Försäljning av Ebert 3 
Änr KS 2020/1345 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Kommunledningskontoret att sälja fastigheten Kristianstad 

Ebert 3 på öppna marknaden via slutet anbudsförfarande. 

 Ge mark- och exploateringschefen rätten att försälja fastigheten till 
högstbjudande, dock lägst 800.000 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun äger Ebert 3 som är att betrakta som en sparad 
tomt. Fastigheten har inte varit inlagd i villatomtkön på grund av att den 
utöver bostad även kan kompletteras med mindre verksamhet.  

Det har inkommit förfrågningar på fastighet och Kommunledningskontoret 
har gjort bedömningen att fastigheten Kristianstad Ebert 3 kan säljas på 
den öppna marknaden via ett slutet anbudsförfarande till ett pris av minst  
800.000 kronor. Om något anbud inte inkommer med det priset ska  
fastigheten läggas in i villatomtkön. 

Kommunledningskontoret bör ges i uppdrag att sälja fastigheten på 
ovanstående villkor och att förfarandet om förvärv ska vara detsamma som 
vid försäljning av en villatomt samt att Mark och exploateringschefen ges 
uppdraget att genomföra försäljningen.  
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Kommunledningskontoret att sälja fastigheten Kristianstad 

Ebert 3 på öppna marknaden via slutet anbudsförfarande. 

 Ge mark- och exploateringschefen rätten att försälja fastigheten till 
högstbjudande, dock lägst 800.000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Kartbilagor.
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KSAU § 277 

Naturreservatet Södra Äspet 
Änr KS 2015/1092 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Kommunledningskontoret att förelägga ägare och innehava-

re av särskild rätt till marken inom föreslagen avgränsning för naturre-
servatet Södra Äspet att inom viss tid yttra sig över förslaget till beslut 
och skötsel-plan för naturreservatet. 

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att upphäva avstyckningsplanen 11-ÅHJ-
1437, i den del som ingår i förslaget till naturreservat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2017-09-27 i uppdrag åt Kommunledningskontoret 
att utarbeta förslag till beslut och skötselplan för instiftande av ett naturre-
servat över fastigheterna Kristianstad Yngsjö 3:356, 6:161 och 12:169. 
Naturreservatet kommer att gå vid namnet Södra Äspet. 

Innan kommunen fattar beslut om att bilda ett naturreservat ska den enligt 
24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid 
om minst en månad yttra sig över förslaget.  

Under tidigt samråd med Länsstyrelsen har uppmärksammats att det inom 
föreslaget område finns en gällande avstyckningsplan från år 1947. Ef-
tersom ett naturreservat inte får instiftas i strid med gällande detaljplan 
föreslår Kommunledningskontoret att avstyckningsplanen upphävs. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Uppdra åt Kommunledningskontoret att förelägga ägare och innehava-

re av särskild rätt till marken inom föreslagen avgränsning för natur-
reservatet Södra Äspet att inom viss tid yttra sig över förslaget till be-
slut och skötsel-plan för naturreservatet. 

 Uppdra åt Byggnadsnämnden att upphäva avstyckningsplanen 11-ÅHJ-
1437, i den del som ingår i förslaget till naturreservat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Förslag till beslut för naturreservat Södra Äspet. 
Förslag till skötselplan för naturreservat Södra Äspet. 
Sändlista för Södra Äspet. 
Översiktskarta.
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KSAU § 278 

Förslag till bildande av naturreservatet Grönhult 
Änr KS 2020/1212 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-11-24. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har gett Kristianstads kommun möjlighet att yttra sig över 
bifogat förslag till bildande av naturreservatet Grönhult i Kristianstads 
kommun. Kommunledningskontoret har samrått med kommunekologen 
och naturvårdsförvaltaren, och föreslår att kommunen besvarar remissen i 
enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Kommunen undrar om tillgången och närheten till parkeringsplatser är 
tillräcklig för reservatet, både för besökare och för räddningstjänst. Om det 
visar sig att det uppstår ökad trafik på Grönhultsvägen bör Länsstyrelsen 
initiera bildande av en gemensamhetsanläggning. 

I övrigt är kommunen positiv till bildandet av naturreservatet och har 
ingen övrig erinran. 

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

tande 2020-11-24. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-24. 
Länsstyrelsen Skånes förslag till bildande av naturreservatet Grönhult, 
2020-10-28.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 279 

Förslag till bildande av naturreservatet Ugnsmunnarna 
Änr KS 2020/1216 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-11-24. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har gett Kristianstads kommun möjlighet att yttra sig över 
bifogat förslag till bildande av naturreservatet Ungmunnarna i Kristian-
stads kommun. Kommunledningskontoret har samrått med kommuneko-
logen och naturvårdsförvaltaren, och föreslår att kommunen besvarar 
remissen i enlighet med tjänsteutlåtandet. 

Om reservatet innebär en ökad trafik på infartsvägen bör befintlig gemen-
samhetsanläggning IVÖ GA:18 omprövas för beräkning för nya andelstal.  

I övrigt har kommunen ingen erinran på förslag om bildande av naturre-
servatet Ugnsmunnarna på Ivös västra sida.  

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

tande 2020-11-24. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-24. 
Länsstyrelsen Skånes förslag till bildande av naturreservatet Ungmunnarna,  
2020-10-28.
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KSAU § 280 

Remissvar avseende kemikalieplan för Kristianstads 
kommun 
Änr KS 2020/1209 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande 2020-11-25. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en kommunkon-
cernövergripande kemikalieplan som nu är ute på remiss. Ett remissvar har 
utarbetats på kommunledningskontoret, vilket föreslås översändas till 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Översända kommunledningskontorets remissvar till miljö- och sam-

hällsbyggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-25. 
Kemikalieplan 2021-2025, remissversion. 
Remissvar Kemikalieplan för Kristianstads kommun 2020-11-25.
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KSAU § 281 

Stärka kommunens hållbarhetsarbete 
Änr KS 2020/1064 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Det finns ett behov av att samordna, stärka och utveckla arbetet med miljö-
mässig, social och ekonomisk hållbarhet i Kristianstads kommun. Kom-
munledningskontoret föreslår att avdelningen för tillväxt och hållbar ut-
veckling ges i uppdrag att ansvara för de strategiska, kommunkoncernö-
vergripande hållbar-hetsfrågorna. Varje förvaltning och bolag utser en 
ansvarig tjänsteperson som samordnar hållbarhetsarbetet i respektive 
verksamhet. Avdelningen ges i upp-drag att ta fram ett övergripande styr-
dokument för hållbarhetsarbetet i Kristianstads kommun – inom ramen för 
Agenda 2030 och de globala målen samt andra relevanta mål – som samlar, 
prioriterar och finner synergier bland kommunens styrdokument inom 
miljö, klimat och sociala frågor.  

Yttermera föreslår kommunledningskontoret att kommunkoncernövergri-
pande miljöstrategiska ansvarsområden, inklusive finansiering, överförs 
från miljö och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen. Dessa ansvars-
områden inkluderar kommunens miljömålsprogram och miljöstöd till 
upphandlingen. Detta för att skapa en effektiv och heltäckande organisa-
tion på kommunledningskontoret inom de tre dimensionerna av hållbar-
het. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Kommunkoncernövergripande miljöstrategiska ansvarsområden 
inklusive finansiering överförs från Miljö och hälsoskyddsnämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling ges det formella upp-
draget att ansvara för de strategiska, kommunkoncernövergripande 
hållbarhetsfrågorna, i tät samverkan med representanter som utses av 
alla förvaltningar och bolag. 

 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling ges i uppdrag att ta 
fram ett övergripande styrdokument som samlar hållbarhetsarbetet i 
Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-20. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-11-05 § 88. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 224. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-01. 
Barnkonsekvensanalys 2020-09-24. 
Kartläggning av Kristianstads kommuns arbete med Agenda 2030.
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KSAU § 282 

Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 
Änr KS 2020/1307 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att införa klimat-
växling, från och med 2017-07-01 och till att börja med till och med 2020-
12-31. En utvärdering av klimatväxlingssystemet har genomförts inklusive 
en intern enkätundersökning.  

Ett nytt förslag på klimatväxlingssystem har tagits fram och synpunkter har 
inhämtats från förvaltningarna. Den nya utformningen innebär höjda avgif-
ter för inköp av fossila drivmedel samt användande av egen bil i tjänst. 
Dessa är prioriterade områden att minska klimatpåverkan från. Den nya 
organisationen gemensam service tilldelas klimatväxlingsmedel insamlade 
från kommunens lätta fordon i syfte att snabba på omställningen mot en 
fossilfri fordonsflotta. Respektive förvaltning tilldelas klimatväxlingsmedel 
insamlade från användandet av egen bil i tjänst samt från inköp av fossila 
drivmedel till övriga fordon och arbetsmaskiner. Administrationen av 
klimatväxlingen förenklas genom att medel betalas ut till respektive verk-
samhet senast 31 augusti varje år baserat på en helårsprognos. Respektive 
förvaltning ansvarar för att använda utbetalda medel i ändamålsenligt 
syfte. Redovisning sker i samband med årsredovisningen, med krav på 
återbetalning om medlen ej nyttjats eller nyttjats till fel ändamål. Klimat-
växling av flygresor, med samma avgift som tidigare, sker genom rabatte-
ring av tågresor, oberoende av vilken förvaltning som bidragit till att samla 
in medlen. 
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Kommunledningskontoret föreslår att det reviderade klimatväxlingssyste-
met träder i kraft 2021-01-01 och sträcker sig till 2024-12-31. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta nytt förslag på klimatväxlingssystem, att gälla från och med  
2021-01-01 till och med 2024-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-25. 
Kristianstad klimatväxling 2017-2020. 
Enkätundersökning klimatväxlingen. 
Klimatväxling utvärdering. 
Revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering. 
Kristianstad klimatväxling 2021-2024.
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KSAU § 283 

Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns  
samtliga reglementen 
Änr KS 2020/1060 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Samtliga nämnder i Kristianstads kommun ska ha ett gemensamt  

reglemente. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen har 
som uppdrag att se över nämndernas reglementen i kommunen och att, 
förutom att säkerställa att de överensstämmer med gällande lagar och 
författningar, ge för-slag på hur de kan bli tydligare och mer enhetliga.  

Projektgruppen har genomfört en förstudie. Främsta syftet med förstudien 
är att ta ställning till om varje nämnd ska ha kvar separata reglementen 
som idag eller om nämnderna ska ha ett gemensamt reglemente. 

Utifrån den nuläges- och omvärldsanalys som genomförts i förstudien 
föreslår projektgruppen att alla nämnder, det vill säga kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i kommunen, ska ha ett gemensamt reglemente.  

Då detta är ett beslut som påverkar samtliga nämnders reglementen beslu-
tade kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-07, Änr KS 2020/1060, att 
skicka förslaget om ett gemensamt reglemente på remiss till samtliga 
nämnder i Kristianstads kommun. Samtliga nämnder har ställt sig bakom 
förslaget om ett gemensamt reglemente. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Samtliga nämnder i Kristianstads kommun ska ha ett gemensamt  

reglemente. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Förstudie 2020-09-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 207. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-10-29 § 140. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-08. 
Byggnadsnämndens beslut 2020-11-03 § 211. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-14. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-11-05 § 87. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-14. 
Kultur- och fritidsnämndens ordförandes beslut 2020-11-02 § 4. 
Omsorgsnämndens beslut 2020-11-18 § 141. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-29. 
Överförmyndarnämndens ordförandes beslut 2020-11-20 § 9. 
Tekniska nämndens beslut 2020-11-19 § 120. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-16. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-01 § 94. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-07. 
Räddningsnämndens beslut 2020-11-04 § 24. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-11-02.
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KSAU § 284 

Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2020/1352 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten vidare till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte 
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2020-06-30 och som ej verkställts inom tre månader (3 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten vidare till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-11-26 § 167. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-29. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-09-30. 
Barnkonsekvensanalys 2020-11-03.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 285 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 § 
Änr KS 2020/1360 

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. 6 f § Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28 § f-g. Från och med om 1 juli 2006 skall 
det lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till Kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och till Inspektionen för vård och 
omsorg (individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2020, 29 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt SOL: 1 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Beslut enligt LSS: 21 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut med avbruten verkställighet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09  
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Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2020-11-18 § 142. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-29. 
Rapport ej verkställda kvartal 3 2020.


	Förstasida normal justering
	Förstasida omedelbar justering
	Dagordning
	§ 266 
Informationer
	§ 267 
Kommunstyrelsens internbudget 2021
	§ 268 
Stöd till Kristianstad Airport AB enligt GBER-regelverket
	Sida 1
	Sida 2

	§ 269 
Krisstöd till föreningar med anledning av Corona
	Sida 1
	Sida 2

	§ 270 
Extra bidrag till byggnadsföreningar 2020
	Sida 1
	Sida 2

	§ 271 
Förslag till fortsatt arbete med Arkelstorpsviken
	Sida 1
	Sida 2

	§ 272 
Bidrag till föreningen Furuboda
	Sida 1
	Sida 2

	§ 273 
Utredning och förslag kring badplats vid havet, anpassad för personer med funktionsnedsättning
	Sida 1
	Sida 2

	§ 274 
Försäljning av Skäretören 8 och 9
	Sida 1
	Sida 2

	§ 275 
Försäljning av fastigheten Kristianstad Skorstenen 2 samt del av Kristiantad Skorstenen 1
	Sida 1
	Sida 2

	§ 276 
Försäljning av Ebert 3
	Sida 1
	Sida 2

	§ 277 
Naturreservatet Södra Äspet
	Sida 1
	Sida 2

	§ 278 
Förslag till bildande  av naturreservatet Grönhult 
	Sida 1
	Sida 2

	§ 279 
 Förslag till bildande av naturreservatet Ugnsmunnarna 
	Sida 1
	Sida 2

	§ 280 
Remissvar avseende kemikalieplan för Kristianstads kommun
	§ 281 
Stärka kommunens hållbarhetsarbete
	Sida 1
	Sida 2

	§ 282 
Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024
	Sida 1
	Sida 2

	§ 283 
Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen
	Sida 1
	Sida 2

	§ 284 
Rapporter enligt 16 kap 6h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut
	Sida 1
	Sida 2

	§ 285 
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28 §
	Sida 1
	Sida 2




