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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 10 februari 2021 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:30 Preliminärt bokslut 2020 UTGÅR 

10:30-11:00 Näringslivschefen 

2021/4 

4 Igångsättningstillstånd och budgetkompensation för 
lokaler till ny daglig verksamhet i Åsum Fure, By 7 vån 2 + 
hiss 

2019/964 

5 Utseende av ombud och observatörer till bolagsstämmor 
för de kommunala bolagen 2021 

2021/58 

6 Rivning av byggnader inom Åhus 14:169 2019/934 

7 Exploateringsavtal för fastigheterna Filmen 7 m fl 2020/203 

8 Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 2020/1338 

9 Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park i Kristianstad 2020/234 

10 Trygghetsskapande åtgärder i Kristianstads stadskärna 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande kommer senare. 

2021/104 

11 Utrymningsplan Kristianstads tätort 2021/105 

12 Verksamhetsberättelse - Arbetet med barnkonventionen 
2020 

2021/84 
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Ärenden  

13 Motion - Återinför franska som språkval i Kristianstads 
kommun 

2018/117 

14 Motion - Matlådor för att minska matsvinnet 2019/1046 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 30 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Utvecklingen i arbetet inom Greater Copenhagen. 

 Utgår – Preliminärt bokslut 2020. 

 Näringslivschef Tina Gunnarsson informerar om näringslivsarbetet. 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 31 

Igångsättningstillstånd och budgetkompensation för 
lokaler till ny daglig verksamhet i Åsum Fure, 
byggnad sju våning två samt hiss 
Änr KS 2019/964 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av  

projektet Åsums fure byggnad sju våning två samt ny hiss. 

 Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos Omsorgs-
nämnden med anledning av ombyggnationen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden ska av Kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd 
för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr. 

Åsums fure byggnad sju våning två samt ny hiss är projekterad för deltaga-
re som omfattas av behovet daglig verksamhet. Ombyggnaden möjliggör en 
kapacitet för ytterligare cirka 12-15 deltagare plus personal. Det inryms 
även personalutrymmen och konferenslokal som samnyttjas i hela byggna-
den och en ny utvändig hiss som betjänar alla plan.  

På våning två görs en ombyggnation, ny planlösning anpassad för verk-
samheten och ett nytt fläktaggregat etcetera. En ny utvändig hiss byggs 
som kommer att betjäna samtliga plan. Omfattningen är cirka 430 m2 
ombyggnadsyta samt ny utvändig hiss cirka 5 m2 BRA.  
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Entreprenadskedet planeras att påbörjas april 2021 och byggnaden beräk-
nas vara klar för inflyttning till januari 2022. 

Ny kalkyl baserat på systemhandlingar har tagits fram och projektets 
beräknade kostnader ryms inom beslutad budget (11 mnkr). 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av  

projektet Åsums fure byggnad sju våning två samt ny hiss. 

 Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos Omsorgs-
nämnden med anledning av ombyggnationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-26. 
Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 136. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-23. 
Formulär igångsättningstillstånd 2020-11-23. 
Omsorgsnämndens beslut 2019-09-19 § 111.
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KSAU § 32 

Utseende av ombud och observatörer till bolags-
stämmor för de kommunala bolagen 2021 
Änr KS 2021/58 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
De kommunala bolagen håller årsstämma enligt nedan. 

Kommunstyrelsen har att utse ombud och observatörer till bolagsstämmor. 

Bolag  Tid  Plats 

Krinova AB  2021-03-02 kl.10:00 Krinova 

Kristianstads Airport AB 2021-04-08 kl. 10:00 Kristianstads Airport 

Åhus Hamn & Stuveri AB 2021-03-23 kl. 18:00 Digitalt 

C4 Energi AB  2021-04-22 kl. 17:00  Rådhus Skåne/Digitalt 

AB Kristianstadsbyggen 2021-04-22 kl. 17:00 

Kristianstads  2021-04-12 kl. 11:30  
Renhållnings AB 

Kristianstads  I mars 2021 per capsulam. 
Industribyggnads AB 

Kristianstads   I april 2021 per capsulam. 
Kommunföretag AB 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Utse ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med års-

stämman 2021 intill årsstämman 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-08.
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KSAU § 33 

Rivning av byggnader inom Åhus 14:169 
Änr KS 2019/934 

Beslut 
 Uppdra åt Tekniska nämnden att riva aktuella byggnader i enligt med 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 

 Kostnaderna för rivningen ska belasta driftsbudgeten. 

 Nedskrivning av det bokförda värdet ska ske med byggnadsvärdet som 
är 546.000 kronor. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun förvärvade genom överenskommelse om fastighets-
reglering del av fastigheten Åhus 563:2, här markområdet. Inom området 
finns ett äldre fritidshus och en toalettbyggnad.  

Marken har därefter reglerats in i den kommunala fastigheten Åhus 14:169, 
här kallad fastigheten. Åhus 14:169 är en större fastighet som utöver 
ovanstående mark även innehåller Kantarellbadet. De senaste åren har 
markområdet använts som uppställningsplats för husbilar.  

Kommunledningskontoret och tekniska förvaltningen har tillsammans 
gjort bedömningen att fritidshuset samt toalettbyggnaden inte har något 
värde och byggnaderna kan rivas. Rivningen gör i egen regi och belastar 
driftsbudgeten till en beräknad kostnad om cirka 300.000 kronor. 

Fastigheten kommer efter att rivningen har genomförts att användas som 
parkeringsplats.   

I samband med förvärvet av fastigheten har Åhus 14:169 totala bokförda 
värde ökat med 1.100.000 kronor varav 546.000 kronor avser byggnads-
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värde för här aktuella byggnader. I samband med att byggnaderna rivs ska 
fastighetens bokförda värde minskas med 546.000 kronor. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Uppdra åt Tekniska nämnden att riva aktuella byggnader i enligt med 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 

 Kostnaderna för rivningen ska belasta driftsbudgeten. 

 Nedskrivning av det bokförda värdet ska ske med byggnadsvärdet som 
är 546.000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 
Kartbilaga.
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KSAU § 34 

Exploateringsavtal för fastigheterna Filmen 7 m. fl. 
Änr KS 2020/203 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bilagt exploateringsavtal mellan kommunen och Förvalt-

ningsaktiebolaget Floresta, Box 515, 291 25 Kristianstad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden håller på att ta fram en ny detaljplan för Filmen 7 med 
flera i Tollarp, BN17-0373. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
förtätning med bostäder, handel, kontor och centrumverksamhet. För att 
genomföra plan-förslaget krävs en utökning av antalet parkeringsplatser 
men också ett upphöjt övergångsställe på Polgatan i syfte att öka trafiksä-
kerheten. 

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Förvaltningsaktiebolaget 
Floresta, här Floresta, om detaljplanens genomförande och parterna är 
överens om att reglera kostnadsfrågorna i ett exploateringsavtal. Samtliga 
kostnader ska enligt exploateringsavtalet belasta Floresta. Till det kommer 
även överlåtelse av ett område om cirka 40 m2 mark till Filmen s:1 vars 
samtliga delägande fastigheter ägs av Floresta. Överenskommelse om 
fastighetsreglering biläggs för kännedom. 

Kommunledningskontoret har upprättat ett exploateringsavtal för att 
reglera de kostnadsfrågor som uppstår med anledning av en förtätning 
inom detaljplanens område. 
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Detaljplanen kommer att gå fram för antagande i Byggnadsnämnden så 
snart exploateringsavtalet har godkänts.  

Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen ska godkänna 
avtalsförslaget som har godkänts av Floresta. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bilagt exploateringsavtal mellan kommunen och Förvalt-

ningsaktiebolaget Floresta, Box 515, 291 25 Kristianstad. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 
Översiktskarta. 
Exploateringsavtal. 
Överenskommelse om fastighetsreglering.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 35 

Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 
Änr KS 2020/1338 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avge yttrande till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-01-29. 

 Fortsätta arbetet med att minska utsläppen från kommunens egna 
fordon genom att fasa ut användandet av fossila bränslen. 

 Gemensam service ges i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur  
för kommunens fordon. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har 
PwC genomfört en uppföljande granskning av kommunens fordonshante-
ring. Syftet med uppföljningsgranskningen var att bedöma om berörda 
nämnder har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter 
och rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning av fordons-
hantering. 

PwC lämnar följande rekommendationer: 

- l samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör 
Kommunstyrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna 
kontrollplanen för kommunens fordon. 
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- Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrate-
gin är en minskning av utsläppen av växthusgaser från transporter 
inom kommunen. Ska denna uppnås bör Kommunstyrelsen fortsatt 
arbeta med att minska utsläppen från kommunens egna fordon. 

Enligt den senaste sammanställningen av drivmedelsstatistik var andelen 
fossilfritt drivmedel i kommunkoncernen 65 % under 2019, en ökning från 
46 % år 2015. Sett enbart till förvaltningarna, det vill säga om de kommu-
nala bolagen exkluderas från sammanställningen, var drivmedelsanvänd-
ningen 2019 enbart 47 % fossilfri. Kommunen behöver snabba på omställ-
ningen mot fossilfria drivmedel enligt beslutet om en fossilbränslefri kom-
mun. Det bör noteras att i drivmedelsstatistiken ingår även drivmedel för 
tunga fordon och arbetsmaskiner. Från och med 2021, genom införandet av 
gemensam service, underlättas framtagandet av drivmedelsstatistik speci-
fikt för kommunens lätta fordon.  

Genom att gemensam service samlar ansvaret för kommunens lätta fordon 
kan fordonsutnyttjandet effektiviseras och omställningen mot fossilbräns-
lefrihet underlättas. Kontroll av bland annat fordonens användning och 
nyttjandegrad kan göras. Genom kommunens deltagande i projektet Fos-
silbränslefria kommuner 2.0 kommer energistatistik inklusive drivme-
delsanvändning följas upp även för åren 2020-2022. 

Kommunens geografiska storlek, med en hög andel landsbygd, medför 
utmaningar för utfasandet av bensin och diesel då tillgång till laddinfra-
struktur och möjlighet att tanka biodrivmedel (biogas, HVO) för närvaran-
de är koncentrerat till Kristianstad och Åhus. För att åstadkomma fossil-
bränslefria transporter för kommunens fordon på landsbygden bör sats-
ningar på laddinfrastruktur prioriteras. Det föreslås att gemensam service 
ges i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur för kommunens 
fordon. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avge yttrande till revisionen i enlighet med kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-01-29. 
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 Fortsätta arbetet med att minska utsläppen från kommunens egna for-
don genom att fasa ut användandet av fossila bränslen. 

 Gemensam service ges i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur  
för kommunens fordon. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-29. 
Missivbrev och revisionsrapport Uppföljningsgranskning av kommunens 
fordonshantering, 2021-11-18.
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KSAU § 36 

Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park  
i Kristianstad 
Änr KS 2020/234 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet 
Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder. Planför-
slaget som handläggs med utökat planförfarande var utsänt för samråd 
under våren 2020 och granskning har genomförts under oktober/  
november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden. Länsstyrel-
sen lämnar synpunkter på risk för översvämning och kulturmiljövärden. 
Övriga yttranden handlar i huvudsak om byggnadshöjder, skuggpåverkan, 
skyfallshantering och parkering. Inkomna synpunkter har föranlett redak-
tionella justeringar och förtydliganden av planhandlingarna inför antagan-
det. 

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park. 
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Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 § 10. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13. 
Plankarta, antagandehandling 2021-01-13. 
Planbeskrivning, antagandehandling 2021-01-26. 
Samrådsredogörelse, antagandehandling 2020-09-16. 
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2021-01-26. 
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden 2020-09-18. 
Kulturmiljörapport 2017-11-16. 
Dagvattenutredning inklusive kartbilaga 2020-02-11. 
Dagvattenutredning komplettering rening och miljökvalitetsnormer  
2020-05-20. 
Dagvattenutredning komplettering skyfall 2020-12-21. 
Geoteknik PM planeringsunderlag 2019-09-20. 
Markteknisk undersökningsrapport 2019-09-20. 
Miljöteknisk markundersökning 2020-06-02. 
Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga 2020-06-02. 
Solstudie 2020-05-26. 
Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden 2020-05-19.
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KSAU § 37 

Trygghetsskapande åtgärder i Kristianstads stadskärna 
Änr KS 2021/104 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Under två år (2021 och 2022) till Kristianstads city årligen utbetala 400 

tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av ordningsvakt i Kristian-
stads stadskärna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads stadskärna har sedan sommaren 2016 i olika omfattning och 
med olika upplägg haft patrullerande ordningsvakt. Ett försök finansierat 
av Kristianstads kommun gjordes inledningsvis och därefter tog Kristian-
stad City (tidigare Handelsstaden) över genom en samfinansiering. 

Utfallet har varit positivt. 

Som en del i det långsiktiga trygghetsarbetet i Kristianstads kommun 
föreslås Kristianstad City – fortsatt genom samfinansiering med andra i 
stadskärnan aktiva aktörer – förlänga detta upplägg ytterligare två år. 
Kristianstads kom-muns del blir då 400 tkr årligen. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Under två år (2021 och 2022) till Kristianstads city årligen utbetala 

400 tkr för trygghetsskapande åtgärder i form av ordningsvakt i 
Kristianstads stadskärna. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-27. 
Ett handslag - för tryggheten i Kristianstads kommun 2019-12-19.
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KSAU § 38 

Utrymningsplan Kristianstads tätort 
Änr KS 2021/105 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta utrymningsplan för Kristianstads tätort. 

 Uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta fram utrymningspla-
ner för den egna verksamheten utifrån den övergripande utrymnings-
planen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram kommunikationsplan 
enligt kapitlet information i utrymningsplanen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram plan för logistik vid 
utrymning utifrån övergripande utrymningsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i styrdokument krisberedskap för perioden 2019 
– 2022 fattat beslut om att en plan för storskalig evakuering ska tas fram.  

Utrymningsplanen tar hänsyn till risker definierade i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bered-
skap samt riskinventering knuten till handlingsprogram enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor.  

Utrymningsplanen är inte anpassad till utrymning under höjd beredskap 
eller krig, men kan utgöra ett planeringsunderlag för det arbetet.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Samtliga förvaltningar och bolag måste för att utrymning av kommunal 
verksamhet ska kunna genomföras ta fram egna verksamhetsanpassade ut-
rymningsplaner. Detta arbete ska samordnas av Avdelningen för skydd och 
säkerhet och berör olika förvaltningar och bolag olika mycket. 

Logistik vid utrymning kräver myndighetssamverkan med både regionala 
och centrala myndigheter. Arbetet kräver resurssättning från aktörer som 
kommunen inte styr över, vilket innebär att detta arbete måste göras inom 
ramen för redan etablerade samverkansorgan.  

I ärendet har samråd skett med Räddningstjänsten och strategisk chefs-
grupp informerades 2021-01-25. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta utrymningsplan för Kristianstads tätort. 

 Uppdra åt samtliga nämnder och styrelser att ta fram utrymningspla-
ner för den egna verksamheten utifrån den övergripande utrymnings-
planen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram kommunikationsplan 
enligt kapitlet information i utrymningsplanen. 

 Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram plan för logistik vid 
utrymning utifrån övergripande utrymningsplan. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-26. 
Utrymningsplan för Kristianstads tätort
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KSAU § 39 

Verksamhetsberättelse - Arbetet med barnkonventionen 
2020 
Änr KS 2021/84 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2020-01-14 § 8 Handlingsplan för arbetet med 
barnkonventionen i Kristianstads kommun 2020-2022. Handlingsplanen 
ersatte den tidigare antagna handlingsplanen för 2019 och utgår från den 
reviderade genomförandestrategin av Barnkonventionen i Kristianstads 
kommun som antogs av Kommunstyrelsen 2018-08-29 § 153, och syftar till 
att bedriva ett hållbart och framgångsrikt barnrättsarbete i Kristianstads 
kommun. 

Handlingsplanen omfattar de som är verksamma inom Kristianstads kom-
mun, både den politiska organisationen och kommunens förvaltningar och 
bolag. Den består av tre delmål: kunskap, delaktighet och barnrättsper-
spektiv.  

Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för att säkerställa 
att arbetet genomförs och följs upp, vilket redovisas i denna verksamhets-
berättelse. 

Kommunens förvaltningar och bolag har redogjort för sitt arbete genom att 
svara på ett underlag, utskickad av kommunledningskontoret. 
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Sammanställningen av dessa svar utgör verksamhetsberättelsen.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna verksamhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-22. 
Verksamhetsberättelse – Arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020. 
Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 
2020-2022. 
Barnkonsekvensanalys – Arbetet med barnkonventionen i Kristianstads 
kommun 2020.
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KSAU § 40 

Motion - Återinför franska som språkval i  
Kristianstads kommun 
Änr KS 2018/117 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2021-01-19 § 6. 

Reservationer 

Annelie Fälth Simonsson (SD) och Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Sverigedemokraterna i Kristianstad reserverade sig mot beslutet att anse 
motionen besvarad med hänvisning till barn-och utbildningsnämndens 
yttrande. Sverigedemokraterna yrkar för att bifalla motionen om återinföra 
franska som språkval i Kristianstad kommun.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Annelie Fälth Simonsson (SD) och Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut mot 
Annelie Fälth Simonssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Barn- och utbildnings-
nämndens förslag till beslut. 
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Sammanfattning 
I en motion daterad 2018-01-26 till kommunfullmäktige har Ida Nilsson 
(MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) 
föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt 
återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal 
huvudman. Såväl Barn- och utbildningsnämnden som Kommunstyrelsen 
föreslog Kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige beslu-
tade 2019-05-14 § 136 att återremittera ärendet för att utreda frågan om 
fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt 
förutsättningarna av fjärrundervisning som verktyg för ett återinförande 
av franska som språkval i kommunens grundskolor. 

Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning 
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan, 
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i 
ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svå-
righeter. 

Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom 
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun. 

Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av organi-
satoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år. Inom 
nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra fjärr-
undervisning i franska. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-
nämndens beslut 2021-01-19 § 6. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20. 
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20. 
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Remiss 2019-06-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 136. 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 § 95. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01. 
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01. 
Remiss 2018-04-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49. 
Motion 2018-01-26.
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KSAU § 41 

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet 
Änr KS 2019/1046 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) föreslår 2019-10-21 i en motion till Kommunfullmäktige 
att barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att 
införa försöksverksamhet med "Rädda-maten-lådor" inom Kristianstads 
alla gymnasieskolor, att om möjlighet finns införa sådan försöksverksam-
het samt att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta 
den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning 
av matsvinn. 

Försäljning enligt förslaget sker redan på Österängsgymnasiet. Entreprenö-
ren ISS kan besluta om att införa försäljning av matlådor enligt förslaget. 
Aktuella entreprenadavtal bör ses över i syfte att inrymma villkoren för 
försäljning av matlådor. Utvärdering av försäljningen kan göras för att se 
vilken påverkan den haft på matsvinnet. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut 
2021-01-19 § 4. 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 4. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20. 
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20. 
Remiss 2019-12-11. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 245. 
Motion 2019-10-21.
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