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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 21 april 2021 direkt efter 

Räddningsnämndens sammanträde, 
Rådhus Skåne rum 310/digitalt. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10 minuter Kommundirektören 

2021/4 

4 Åtgärder kring den kommunövergripande styrprocessen 
av större investeringsprojekt med anledning av 
granskningen av projektet för om- och tillbyggnad av 
centrala reningsverket 

2021/91 

5 Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av helikopterbas 2021/321 

6 Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 2021 2021/529 

7 Hyresnedsättning vissa kommunala lokaler 1 april- 30 
juni 2021 

2020/381 

8 Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 2020/1321 

9 Reservera del av fastigheten Horna 3:12 2021/414 

10 Godkännande av Barbackautredningen och 
kompletterande utredningar 

2019/379 

11 Avsiktsförklaring Högskolan 2021/474 

12 Kompletterande medelsanvisning angående rivning av 
Konditorn 5 

2019/668 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

13 Samråd LIS-plan ett tematiskt tillägg av översiktsplan för 
Östra Göinge kommun 

2021/207 

14 Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 2040 2020/1365 

15 Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 - Södra 
Östersjöns vattendistrikt 

2020/1243 

16 Remiss Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för 
havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning 

2020/1245 

17 Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning av 
den nya pandemilagen 

2021/434 

18 Slopad avgift för prövning till högre betyg 2021/534 

19 Riktlinje för representation och gåvor i Kristianstads 
kommun 

2019/990 

20 Arvode för Krinova AB:s styrelse 2021/509 

21 Utse ombud och ersättare till årsstämma för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

2020/1319 

22 Motion - Utred möjligheten att servera vildsvinskött i våra 
kommunala verksamheter 

2020/983 

23 Tider för företagsbesök 2021 2020/834 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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KSAU § 98 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 99 

Åtgärder kring den kommunövergripande styrpro-
cessen av större investeringsprojekt med anledning 
av granskningen av projektet för om- och tillbyggnad 
av centrala reningsverket 
Änr KS 2021/91 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Genomföra de tre föreslagna punkterna i kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

 I enlighet med Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
en gång per kvartal få en redovisning av projektet om- och tillbyggnad 
av centrala reningsverket. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår att följande beslutssats 
läggs till kommunledningskontorets förslag till beslut: I enlighet med 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen en gång per kvar-
tal få en redovisning av projektet om- och tillbyggnad av centrala renings-
verket. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-14 § 86 att bordlägga 
ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-04-21. 

Avvikelser i dokument och handlingar gällande projektet centrala renings-
verket (CRV) identifierade i november 2020 varför Tekniska nämnden 
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beslutade att genomföra en extern granskning för att ge svar på uppkomna 
frågor.  

Utredningen ställde ett antal frågeställningar och utredde dessa, för att 
sedan landa i 10 rekommendationer varav fyra var riktade till kommunsty-
relsen.  

Rekommendationer 

Utifrån svaren på dessa frågeställningar har den externa utredaren re-
kommenderat följande: 

Rekommendationer till Kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen bör som ägare till fastigheter och anläggningar 
få den insyn och uppföljning som krävs 

2. Kommunstyrelsens uppsiktplikt – ny proaktiv dialog 

3. Etablera en kommungemensam projektmodell 

4. Utvärdera partneringprojekt för att dra lärdomar för framtiden 

Kommunledningskontoret föreslår tre åtgärder kopplat till bakgrunden 
och den externa utredningen 

- Insyn och uppföljning: utveckla skrivningen kring igångsättnings-
tillstånd och förtydliga när i processen beslutet ska ske. Se över till 
exempel beloppsgränser och vilka investeringar som omfattas, 
samt rutinen för avvikelsehantering och återrapportering. 

- Kommungemensam projektmodell: Det finns en gemensam pro-
jektarbetsmodell framtagen, förslaget är att utvärdera, uppdatera 
och göra en översyn av denna. Modellen ska innehålla till exempel 
rapporteringsformat, uppföljning och återrapportering, vara kom-
patibel med övriga beslutsprocesser (t.ex. delegation) och tydligt 
klargöra när modellen ska användas. Modellen ska vara översiktlig, 
tydlig och enkel att använda. 

- Utvärdera partneringprojekt: utvärdera partnering som upphand-
lingsform och skapa underlag för framtida val. Ska belysa till exem-



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

pel när partnering är lämpligt, vad avtal bör innehålla (eventuell 
avtalsmall) samt andra om andra rekommendationer kring second 
opinion, organisation etc behövs.  

Åtgärderna ska åter till Kommunstyrelsen för information och, vid behov, 
för beslut. 

Utredningen föreslår även en utökad uppsiktsplikt, där en ny proaktiv 
dialog utöver befintlig bokslutsberedning och budgetberedning ska hållas. 
Nuvarande tillfällen anses vara fullt tillräcklig för att uppfylla behoven av 
uppsiktsplikt och därmed föreslås inte någon förändring. Om informatio-
nen varit tillgänglig för Tekniska nämnden hade den delgivits vid dessa 
tillfällen. 

Dialog har förts mellan ekonomidirektör och förvaltningschef för tekniska 
förvaltningen, för att säkerställa att de föreslagna insatserna samspelar för 
att uppnå ett bättre arbete kring dessa frågor framöver. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Genomföra de tre föreslagna punkterna i kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2021-04-06. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 86. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-04-06. 
Slutrapport utredning CRV 2021-01-31.
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KSAU § 100 

Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av helikopterbas 
Änr KS 2021/321 

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

projektet nybyggnad av Helikopterbas till en beslutad och budgeterad 
kostnad av 43 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden skall av kommunstyrelsen begära igångsättningstill-
stånd för investeringsprojekt överstigande 5 miljoner kr. 

Kristianstad/Österlen Airport har lämnat anbud till Sjöfartsverket SAR och 
har vunnit upphandlingen av en permanent helikopterbas. Tekniska för-
valtningens del består i att uppföra en hangarbyggnad med plats för två 
helikoptrar samt i direkt anslutning en bostadsdel och personallokaler för 
operativ verksamhet åt Sjöfartsverket SAR. Nybyggnationen kommer att 
ersätta nuvarande provisoriska helikopterbas. Total byggarea är 1573 m2 
bruttoarea (BTA) och en tomt-yta om 12000 m2 inkl. byggnader.  

Viktigt att beakta är att projekt är att det är den tekniska förvaltningen som 
är leverantör av lokalerna i SAR:s upphandling vilket även innebär att en 
projekt-försening är förenat med vite till SAR.  
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Entreprenadstart planeras att påbörjas våren 2021 och vara klar för in-
flyttning till sommaren 2022. 

Efter anbudsöppning (vilket skett efter Tekniska nämndens beslut) har en 
ny totalkalkyl tagits fram vilket pekar på ett belopp om totalt 43 miljoner 
kronor. Information ifrån Tekniska förvaltningen anger att avvikelsen 
består av tilläggsbeställning av sjöfartsverket (ca 1 miljon kronor), till-
kommande delar i projektet (elsanering och omläggningar) för 1,1 miljoner 
kronor. Resterande del beror på ett högre pris i anbudet än beräknat. 
Ökningen av investeringar kommer att täckas av en ökad hyresintäkt ifrån 
Kristianstads Airport AB (som i sin tur hyr ut till SAR). 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Bevilja igångsättningstillstånd för upphandling och byggnation av 

projektet nybyggnad av Helikopterbas till en beslutad och budgeterad 
kostnad av 43 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-14. 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-03 § 19. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-09. 
Formulär igångsättningstillstånd 2021-02-04.
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KSAU § 101 

Intern kontrollplan för kommunledningskontoret 
2021 
Änr KS 2021/529 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa risk- och väsentlighetsanalys för identifierade och gemen-

samma administrativa processer inom kommunledningskontoret  

 Godkänna intern kontrollplan 2021. 

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har inför 2021 uppdaterat sin väsentlighets- och 
riskanalys av sina huvudsakliga processer och flertalet delprocesser. Ge-
mensam service tillhör rent organisatoriskt kommunledningskontoret 
from 1 januari vilket också tagits hänsyn till i analysen och val av ett kon-
trollområde kopplat till den enheten.  

Kontroll har gjorts av att målen i styrkortet omfattas av riskanalysen samt 
att hänsyn tagits till revisionsgranskningar gjorda 2020. Kontrollplanen 
omfattar det beslutade kommungemensamma kontrollområdet inom 
attester samt även en fortsättning på kontrollområde rekrytering. Övriga 
kontrollområden är föranledda av beslut i kommunstyrelsen om att göra 
intern kontroll. Dessa områden är riktlinjer för kamerabevakning och 
fordonshantering inom gemensam service. 
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Utvecklingsarbetet med att skapa ett strukturerat ramverk för intern kon-
troll för såväl kommunledningskontoret som kommunen som helhet pågår. 

Intern kontrollgrupp för kommunledningskontoret består av kommundi-
rektör såväl som biträdande kommundirektör, avdelningscheferna, eko-
nomidirektör och kommunledningskontorets samordnande controller. 
2021 års interna kontroll ska vara avslutad senast 30 oktober och återrap-
porterad senast 30 november. 

Anvisningar om innehåll i det kommungemensamma området attester har 
delgetts nämnder/förvaltningar samt bolag i februari månad inför deras 
beslut om plan.  

Sammantaget föreslås 4 granskningsområden utgöra kommunledningskon-
torets kontrollplan 2021, se bilaga 2. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Fastställa risk- och väsentlighetsanalys för identifierade och gemen-

samma administrativa processer inom kommunledningskontoret  

 Godkänna intern kontrollplan 2021. 

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-09. 
Identifierade och gemensamma administrativa processer 2021, bilaga 1. 
Intern kontrollplan 2021, bilaga 2.
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KSAU § 102 

Hyresnedsättning vissa kommunala lokaler 1 april- 
30 juni 2021 
Änr KS 2020/381 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 I enlighet med regeringens fortsatta stödpaket erbjuda hyresnedsätt-

ning med 50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköps-
handel i kommunala lokaler under perioden 1 april- 30 juni 2021. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Regeringen fortsätter stödet till näringslivet med anledning av konsekven-
serna av pandemin Covid-19. I det nu lanserade förslaget ingår bland annat 
möjlighet för hyresvärdar för erbjuda hyresnedsättningar på den fasta 
hyran under perioden 1 april-30 juni för hyresgäster inom restaurang, 
hotell och sällanköpshandel och ger då hyresvärdar möjlighet att återsöka 
50% av denna summa. EU-kommissionen har godkänt stödet för kvartal 
ett.  

Stödet har utbetalats tidigare, våren 2020 samt första kvartalet 2021. 
Förslaget är att stödet erbjuds med 50% av hyran varav kommunen kan 
återsöka halva kostnaden. Kommunens kostnad för stödet bedöms till ca 
150 tkr/mån.  

Kommunstyrelsens föreslås besluta att i enlighet med regeringens stödpa-
ket erbjuda hyresnedsättning till hyresgäster inom restaurang, hotell och 
sällanköpshandel i kommunala lokaler. Finansiering ur kommunstyrelsens 
anslag för vidare fördelning. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 I enlighet med regeringens fortsatta stödpaket erbjuda hyresnedsätt-

ning med 50% till hyresgäster inom restaurang, hotell och sällanköps-
handel i kommunala lokaler under perioden 1 april- 30 juni 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06.
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KSAU § 103 

Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 
Änr KS 2020/1321 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 på 5.777 kvm mark 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till C4 Elnät AB och C4 
Energi AB med hälften vardera. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
C4 Elnät AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva mark för att 
etablera en fördelningsstation i södra delen av Nya Ängamöllans verksam-
hetsområde. Parterna är överens om att det är lämpligt att etablera verk-
samheten i ytterkanten av området. Anläggningen kräver att det dras fram 
kompletterade ledningar i grönområdet utanför. 

Även C4 Energi AB har uttryckt ett intresse av att etablera en fördelnings-
station för fjärrvärme inom området och parterna har enats om att verk-
samheterna kan samlokaliseras inom samma fastighet. 

Kommunledningskontoret ser positivt på en samlokalisering av de båda 
verksamheterna inom fastigheten Kristianstad Ränndalen 4 och har inga 
synpunkter på en reservation och sedermera försäljning till parterna med 
hälften vardera. Bolagen har informerat kontoret om att en byggnation 
planeras först om några år. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera och försälja fastigheten Ränndalen 4 på 5.777 kvm mark 

inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till C4 Elnät AB och C4 
Energi AB med hälften vardera. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal; C4 Elnät AB och C4 Energi AB.
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KSAU § 104 

Reservera del av fastigheten Horna 3:12 
Änr KS 2021/414 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera cirka 10.500 kvm mark inom del av fastigheten Kristianstad  

Horna 3:12 beläget inom utökat verksamhetsområde norr om Kavrö-
vägen till Kristianstads Renhållnings AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) har informerat kommunlednings-
kontoret om att Åhus återvinningscentral vid Stuvaregatan behöver byggas 
ut med ytterligare fraktioner. Inom utbyggnaden planerar KRAB att kunna 
ta tillvara och utveckla återbruksverksamhet för de saker/material som 
lämnas in på återvinningscentralen. Det kan vara allt från byggmaterial till 
det som finns i våra hem och som kan vara av intresse för tredje part. 

I nu pågående arbete med att ta fram en ny detaljplanen för del av Kristian-
stad Horna 3:12 vid nuvarande återvinningscentral finns mark i direkt 
anslutning till återvinningscentralen som är lämplig för ändamålet. Den 
planerade utbyggnaden kommer att ske först om några år och att detalj-
planen inte är fastställd är inget hinder.  

Kommunledningskontoret anser att det är av största vikt att säkra återvin-
ningscentralens framtida utveckling och har upprättat ett förslag på reser-
vationsavtal med KRAB. Reservationsavtalet innebär att KRAB reserverar 
ca 10.500 kvm mark inom fastigheten Kristianstad Horna 3:12 i enlighet 
med bifogat reservationsavtal. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Reservera cirka 10.500 kvm mark inom del av fastigheten Kristianstad  

Horna 3:12 beläget inom utökat verksamhetsområde norr om Kavrö-
vägen till Kristianstads Renhållnings AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Översiktskarta. 
Reservationsavtal.
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KSAU § 105 

Godkännande av Barbackautredningen och  
kompletterande utredningar 
Änr KS 2019/379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 För egen del godkänna rapporten Förstudie för Barbackaområdet. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra erforderliga 
utredningar till en kostnad om 1,3 mkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2019-04-24 KS 2019/379 kommun-
ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv för ett arbete 
med att se på utvecklingsmöjligheter, innehåll och användning av Barbac-
kaområdet. Förstudien är nu färdigställd och har godkänts av Byggnads-
nämnden 2020-02-23 och översänd till Kommunstyrelsen.  

Förstudien belyser Barbackaområdets exploateringsförutsättningar och 
möjligheter. Barbacka området är ett av de mest attraktiva utvecklingsom-
rådena i Kristianstad på grund av dess centrala läge. Området ses som 
lämpligt för etablering av hotell och konferensanläggning men även för 
kontor, bostäder och utbildningslokaler. Mer publika verksamheter är att 
föredra i den södra delen av Barbackaområdet där mest människor rör sig. 
Hur hög exploateringsgraden kan bli och vilken verksamhet som kan bli 
aktuell styrs av de kompletterande utredningarna i samband med kom-
mande detaljplaneläggning.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

För att området ska kunna utvecklas behöver översvämningsskyddet 
säkerställas. Arbete med vallskyddet pågår enligt den tidplan som antogs 
av Kommun-styrelsen 2020-01-27. Översvämningsskyddet Långebro –
P2norr (med Bar-backaområdet inom delsträckan) är tidplanerat till år 
2035.  

Förstudien pekar på att det erfordras kompletterande utredningar bland 
annat kopplat till centrala stadens trafiklösningar (samlade effekten av 
exploateringar inom centrala staden), samt fördjupad utredning för vatten- 
och avloppskapacitet och en samlad bild av rekreation utifrån planerad 
bebyggelse. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 För egen del godkänna rapporten Förstudie för Barbackaområdet. 

 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra erforderliga 
utredningar till en kostnad om 1,3 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-19. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 46. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-15. 
Förstudie för Barbackaområdet 2021-02-23 inklusive bilagor.
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KSAU § 106 

Avsiktsförklaring Högskolan 
Änr KS 2021/474 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avsiktsförklaringen med Högskolan i Kristianstad rörande 

fastigheter inom Barbacka området. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Högskolan i Kristianstad (HKR) och Kristianstads kommun har under en tid 
haft dialog avseende HKR:s tankar om att flytta från Näsbyområdet in till 
de centrala delarna av Kristianstad där fastigheten Kristianstad Båthamnen 
1, där Tivolibadet ligger, har varit HKR:s första alternativ till etablering av 
en ny central högskola. 

Efter dialog med Kommunen har fastigheten Båthamnen avskrivits och 
Kommunen har föreslagit andra alternativ där fastigheterna Kristianstad 
Kvarnen 11, Kristianstad Kvarnen 13 och del av Kristianstad 4:4 som 
Kommunen äger, samt fastigheten Kristianstad Kvarnen 26, som Kommu-
nen äger genom sitt dotterbolag C4 elnät AB, är ett alternativ som HKR:s 
styrelse vill gå vidare med. 

En avsiktsförklaring har förhandladats fram för att formalisera formerna i 
kommande arbete med att ta fram underlag inför ett planarbete.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna avsiktsförklaringen med Högskolan i Kristianstad rörande 

fastigheter inom Barbacka området. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-14 § 87. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Avsiktsförklaring med Högskolan Kristianstad med bilaga.
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KSAU § 107 

Kompletterande medelsanvisning angående rivning  
av Konditorn 5 
Änr KS 2019/668 

Beslut 
 Uppdra åt Tekniska nämnden att riva aktuell byggnad enligt kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-12. 

 Kostnaderna för rivningen ska belasta exploateringsbudgeten med 
ytterligare 680.000 kronor vilket ger en total kostnad om cirka 
1.100.000 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Protokollsanteckningar 

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

”Det är häpnadsväckande att man begär ytterligare medel för rivning i 
begärd omfattning på fastigheten konditorn 5 (fd.Malmströms konditori). 

Arbetsutskottet beslutade 2020-03-11 att riva samtliga byggnader inom 
fastigheten till en beräknad kostnad om c.a 420.000 kronor. 

Kommunledningskontoret ansöker nu om ytterligare 680.000:- för rivning 
inom fastigheten. 

När kommunstyrelsens arbetsutskott går till beslut, förutsätts att kalkyler 
och budget för de projekt vi tar beslut om är kontrollerade. 

Det anförs i ärendet att ’Innan rivningsarbetena påbörjas så genomför 
Tekniska förvaltningen utredningar. De utredningarna har visat på att den 
ursprungliga beräkningen var lite lågt satt med tanke på byggnadens läge.’ 
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En rivningskostnad som på ett år blivit tre gånger så dyr är mycket lågt 
satt. 

Vi menar att såväl byggnadens läge vid Långebrogatan som konstruktion 
och förutsättningarna för rivning var kända vid tidpunkten för det första 
beslutet 2020-03-11. 

Kommunledningskontoret har utrett frågan om renovering av byggnaderna 
och redovisat ett renoveringsbehov på c.a 6,2 miljoner.” 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut 2020-03-11 §61 att samtli-
ga byggnader inom fastigheten Kristianstad Konditorn 5 skulle rivas till en 
beräknad kostnad om ca 420.000 kronor. 

Uppdraget överlämnades till Tekniska förvaltningen för genomförande. 
Innan rivningsarbetena påbörjas så genomför Tekniska förvaltningen 
några utredningar. De utredningarna har visat på att den ursprungliga 
beräkningen var lite lågt satt med tanke på byggnadens läge.  

På grund av att byggnaden är belägen i direkt anslutning mot Långebroga-
tan försvåras på rivningsarbetena. I avvaktan på att framtida exploatering 
och eventuell förändring av infrastrukturen föreslår Kommunledningskon-
toret att rivningen av byggnaden/källardelen anpassas utifrån de förut-
sättningar som finns och att kostnaden anpassas till att avse en temporär 
lösning. Området kommer därefter att omgärdas av ett staket. Även viss 
varsamhet måste iakttas på grund av miljöfarligt avfall. 

Etablering av rivningsarbeten beräknas ske under slutet av april. 

Rivningen belastar exploateringsbudgeten  till en uppdaterad beräknad 
kostnad om cirka 1.100.000 kronor. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Uppdra åt Tekniska nämnden att riva aktuell byggnad enligt kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-12. 

 Kostnaderna för rivningen ska belasta exploateringsbudgeten med 
ytterligare 680.000 kronor vilket ger en total kostnad om cirka 
1.100.000 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-12.
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KSAU § 108 

Samråd LIS-plan ett tematiskt tillägg av översikts-
plan för Östra Göinge kommun 
Änr KS 2021/207 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtan-

de daterat 2021-04-08. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på LIS-plan 
för Östra Göinge kommun Landskapsutveckling i strandnära läge, Tematisk 
tillägg till Översiktsplan för Östra Göinge.  

I planhandlingen presenteras åtta utpekade områden som på olika sätt kan 
gynnas av en dispens av strandskyddet. Med en dispens skapas förutsätt-
ningarna för företagsutveckling och nya etableringar, skapandet av arbets-
tillfällen, stärka plasterna som besöksmål och även skapandet av attraktiva 
bostäder i natur- och vattennära lägen. 

Östra Göinge kommun ingår i avrinningsområdet till Helge Å. För att hante-
ra framtida klimatförändringar med ökad nederbördsmängd är det viktigt 
att varje del inom avrinningsområdet tar ett ansvar för att inte öka flödena 
till recipient. Bedömning av föreslagen plan är att den inte behöver med-
verka till ökade flöden och därför har Kristianstad kommun inga synpunk-
ter på förslaget. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontoret tjänsteutlåtan-

de daterat 2021-04-08 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-08. 
LIS-plan för Östra Göinge - Landskapsutveckling i strandnära läge Tematisk 
tillägg till Översiktsplan för Östra Göinge – Samrådshandling 2021.
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KSAU § 109 

Samrådshandling för Regionplan för Skåne 2022 – 
2040 
Änr KS 2020/1365 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till 
Regionplan för Skåne 2022- 2040 (Regionplan). Detta yttrande har framta-
gits i dialog mellan medlemskommunerna i Skåne Nordost. ”Skåne Nord-
osts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för Skåne 
2022-2040 med tillhörande bilagor” är framtaget utifrån gemensamma 
ställningstaganden inom Skåne Nordosts medlemskommuner. Utifrån detta 
har ett gemensamt ställningstagande gällande samrådsyttrande Regionplan 
Skåne 2022-2040 arbetats fram. Skåne Nordosts styrelse har 2020-12-10 
och den 2021-02-04 beslutat att ställa sig bakom dels planeringsunderlaget 
och dels underlag till yttrandet. Skåne Nordosts styrelse har föreslagit att 
även medlemskommunerna ställer sig bakom det gemensamt framtagna 
”Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regionplan för 
Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor” och yttrandet för Regionplan 
Skåne 2022-2040 i respektive kommun.  Utöver de gemensamma Skåne 
Nordost synpunkterna kan respektive medlemskommun göra tillägg med 
kommunspecifika yttranden.  

Kristianstad kommun specifika kommuntillägg rör främst flerkärnighet, 
strategisk bebyggelseutveckling, kollektivtrafik samt potentiella vision- och 
utvecklingsfrågor. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlå-

tande daterat 2021-04-09. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-09. 
Missiv samråd Regionplan för Skåne 2022-2040. 
Bilaga 1: Förslag på text Tillväxtmotorn Kristianstad – Hässleholm. 
Bilaga 2: Fördjupning. 
Bilaga 3: Skåne Nordosts planeringsunderlag och förutsättningar till Regi-
onplan för Skåne 2022-2040 med tillhörande bilagor.
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KSAU § 110 

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 - Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Änr KS 2020/1243 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut  

2021-04-08 § 42. 

 

Sammanfattning 
År 2004 införlivades EU:s ramdirektiv för vatten – Vattendirektivet – i 
svensk lagstiftning. Lagstiftningen syftar till att bibehålla eller förbättra 
kvaliteten i svenska vatten. Som en del av detta arbete tar Sveriges fem 
vattenmyndigheter fram åtgärdsprogram för arbetet. Det tidigare åtgärds-
programmet, vilket omfattade år 2016-2021, kommer nu att ersättas av ett 
nytt program som omfattar åren 2021-2027. Detta program, tillsammans 
med förslag på förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och miljökonse-
kvensbeskrivningar för åren 2021-2027, är nu ute på samråd. Flera åtgär-
der från tidigare förvaltningscykel finns kvar, men det har även tillkommit 
förslag på nya åtgärder. Kristianstad kommuns synpunkter på det remitte-
rade materialet handlar framförallt om behovet av ekonomisk stöttning till 
kommunerna, om behovet av bättre samverkan mellan myndigheterna och 
om behovet av att tydliggöra innebörd och tillvägagångssätt för vissa åt-
gärder. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- 

och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och föreslår att kom-
munstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-04-08 § 42. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Missiv Samråd om vattenförvaltning 2021-2027 – Södra Östersjöns vatten-
distrikt.
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KSAU § 111 

Remiss Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för  
havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning 
Änr KS 2020/1245 

Beslut 
 Avge yttrande i enlighet med Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 

2021-04-08 § 41. 

 

Sammanfattning 
Havs- och vattenmyndigheten ska, enligt havsmiljöförordningen, ta fram 
ett åtgärdsprogram för havsmiljön, om god miljöstatus inte nås eller upp-
rätthålls eller om miljökvalitetsnormerna för havet inte följs. I förslaget på 
uppdaterat åtgärdsprogram som nu remitterats ingår förslag på nya åtgär-
der, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgär-
der som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genom-
föras under perioden 2022-2027. Kristianstads kommun ställer sig positiv 
till förslaget men vill påpeka att problemet med brunifiering måste lyftas 
fram på ett tydligt sätt och att de ekonomiska konsekvenserna för kommu-
nerna måste belysas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- 

och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och föreslår att kom-
munstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-04-08 § 41. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingens tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Remiss Förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhö-
rande miljökonsekvensutredning, 2020-11-01.
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KSAU § 112 

Bemyndigande till kommunstyrelsen med anledning 
av den nya pandemilagen 
Änr KS 2021/434 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid19. 

 Kommunstyrelsen ska anmäla beslut fattade med stöd av delegations-
bemyndigandet till nästkommande ordinarie kommunfullmäktige-
sammanträde. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
En ny särskild pandemilag gäller sedan den 10 januari 2021. Lagen ger 
regeringen möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter 
om vissa angivna begränsningar. Det förordas att kommunfullmäktige 
delegerar till kommunstyrelsen att fatta erforderliga beslut, då dessa kan 
antas bli brådskande.  
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Delegera till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter enligt lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 
sjukdomen covid19. 

 Kommunstyrelsen ska anmäla beslut fattade med stöd av delegations-
bemyndigandet till nästkommande ordinarie kommunfullmäktige-
sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-25.
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KSAU § 113 

Slopad avgift för prövning till högre betyg 
Änr KS 2021/534 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Slopa avgiften för tidigare gymnasieelevers prövning till högre betyg 
under perioden 2021-07-01 – 2022-12-31. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Alla elever som har avslutat gymnasieskolan och som har betyget F eller 
saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få ett godkänt 
betyg på kursen. Denna prövning är kostnadsfri. Det finns även möjlighet 
att göra prövning för att nå ett högre betyg på kurs man redan har ett 
godkänt betyg i, detta mot en avgift på 500 kronor. Dessa prövningar sker 
normalt via vuxenutbildningen. 

Sedan den 18 mars 2020 har det på gymnasieskolorna på grund av rådande 
pandemi bedrivits fjärrundervisning i olika omfattning. Utgångspunkten är 
emellertid att skolor ska bedriva närundervisning, eftersom det är den 
undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Hur stor 
utbildningsskulden blir på grund av fjärrundervisning vet ingen i dag, men 
forskarna är överens om att många som gått i skolan under pandemin har 
upplevt sämre förutsättningar och de som drabbats hårdast är generellt de 
med sedan tidigare sämst förutsättningar.  

Som en kompensatorisk åtgärd för de tidigare gymnasieelever som avser 
göra prövning för högre betyg föreslår barn- och utbildningsförvaltningen 
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att nuvarande avgift på 500 kronor slopas under perioden 20210701 – 
20221231. 

Beräknat bortfall av intäkter med slopad avgift under angiven period be-
räknas uppgå till 250 000 – 300 000 kronor, beroende på nyttjandegraden. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Slopa avgiften för tidigare gymnasieelevers prövning till högre betyg 
under perioden 2021-07-01 – 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-06 § 38. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-30 § 4. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-22.
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KSAU § 114 

Riktlinje för representation och gåvor i Kristianstads 
kommun 
Änr KS 2019/990 

Beslut 
 Utsända riktlinjer för representation och gåvor på remiss till samtliga 

av Kristianstads kommuns förvaltningar och bolag, med senast svars-
datum 2021-06-15. 

 

Sammanfattning 
Kommunal verksamhet är till största del finansierad med skattemedel och 
medborgarnas förtroende till de som företräder kommunen, både förtro-
endevalda och anställda, är viktig.  

Vid representation ska den ske med måttfullhet och gott omdöme och alltid 
utgå ifrån skattelagstiftningen, detta gäller både vid intern och extern 
representation.  

Representation ska alltid ha ett direkt samband med kommunens verk-
samhet och det ska finnas tydliga underlag.  

Riktlinjen gäller alla förtroendevalda och anställda i Kristianstads kom-
muns nämnder, förvaltningar och bolag. Denna riktlinje föreslås ersätta 
tidigare beslutade styrdokument, Riktlinjer för Kristianstads kommuns 
representation (KF 1997-10-14 § 181), Uppvaktning vid pensionering (PN 
1986-02-27) samt Policy och regler för Mottagande av gåvor och förmåner 
(KS 2006-10-18).  

Kommunledningskontoret föreslår att riktlinjen remitteras till förvaltning-
ar och bolag i Kristianstads kommun för yttrande, samt att inkomma med 
svar till kommunledningskontoret senast 2021-06-15. 
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Utsända riktlinjer för representation och gåvor på remiss till samtliga 

av Kristianstads kommuns förvaltningar och bolag, med senast svars-
datum 2021-06-15. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-26. 
Riktlinje för representation och gåvor, Kristianstads kommunkoncern. 
Bilaga 1 – beloppsbilaga. 
Bilaga 2 – mottagande av gåvor och förmåner.
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KSAU § 115 

Arvode för Krinova AB:s styrelse 
Änr KS 2021/509 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Lämna följande direktiv till stämmoombudet för Krinova AB:s bolags-
stämmor: 

- Arvodet för ordföranden ska vara 18 procent av ett helt grundarvo-
de för förtroendevald i Kristianstads kommun. För 2021 är det 11 
992 kr per månad. 

- Arvodet för externa ledamöter ska vara: 

2,8 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristian-
stads kommun för sammanträde som pågår 5 timmar eller mer. För 
2021 är det 1865 kr. 

2 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristianstads 
kommun för sammanträden som pågår färre än 5 timmar. För 2021 
är det 1332 kr. 

- Arvodena ska räknas upp årligen enligt Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Krinova AB:s (nedan kallat Krinova) styrelse består av sex ledamöter. 
Kommunen utser sex ledamöter varav näringslivet ska vara representerat 
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med tre ledamöter, inklusive ordförandeposten och högskolan Kristianstad 
nominerar en ledamot. Kommundirektören är vice ordförande och högsko-
lans rektor ska ingå i styrelsen. 

Arvode utgår idag till ordföranden med 7500 kr per månad och till externa 
ledamöter med 1000 kr per sammanträde. Med externa avses de två leda-
möter som representerar näringslivet förutom ordföranden. 

Arvodet för ordföranden föreslås höjas till 18 procent av ett helt grundar-
vode för förtroendevald i Kristianstads kommun. För 2021 är det 11 992 kr 
per månad.  

Arvodet för externa ledamöter föreslås ändras till: 

- 2,8 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristian-
stads kommun för sammanträde som pågår 5 timmar eller mer. För 
2021 är det 1865 kr. 

- 2 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristianstads 
kommun för sammanträden som pågår färre än 5 timmar. För 2021 
är det 1332 kr. 

Arvodena ska räknas upp årligen enligt Arvodesbestämmelser för förtro-
endevalda i Kristianstads kommun. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Lämna följande direktiv till stämmoombudet för Krinova AB:s bolags-
stämmor: 

- Arvodet för ordföranden ska vara 18 procent av ett helt grundarvo-
de för förtroendevald i Kristianstads kommun. För 2021 är det 11 
992 kr per månad. 

- Arvodet för externa ledamöter ska vara: 

2,8 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristian-
stads kommun för sammanträde som pågår 5 timmar eller mer. För 
2021 är det 1865 kr. 
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2 procent av ett helt grundarvode för förtroendevald i Kristianstads 
kommun för sammanträden som pågår färre än 5 timmar. För 2021 
är det 1332 kr. 

- Arvodena ska räknas upp årligen enligt Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-06. 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Kristianstads kommun.
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KSAU § 116 

Utse ombud och ersättare till årsstämma för  
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
Änr KS 2020/1319 

Beslut 
 Utse upphandlingschef Hannes Olbers till ombud och ekonomidirektör 

Oscar Nilsson ersättare på Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s års-
stämma 12 maj 2021. 

 

Sammanfattning 
Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma  
torsdagen den 12 maj 2021 kl. 10.00-12.00 digitalt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att utse ombud och ersättare till 
årsstämman. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Utse ombud och ersättare på Kommunassurans Syd Försäkrings  

AB:s årsstämma 12 maj 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-09. 
Årsstämma 2020 i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2021-03-29.
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KSAU § 117 

Motion - Utred möjligheten att servera vildsvinskött i 
våra kommunala verksamheter 
Änr KS 2020/983 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Kristianstads kommun har genom Annelie Fälth 
Simonsson och Anders Nilsson i en motion från 2020-09-09 föreslagit 
kommunfullmäktige att besluta att barn- och utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen utreder förutsättningarna för upphandling av vild-
svinskött vid kommande upphandlingar. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anse motionen besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-30. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-30. 
Remiss 2020-09-25. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 124. 
Motion 2020-09-09.
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KSAU § 118 

Tider för företagsbesök 2021 
Änr KS 2020/834 

Beslut 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts företagsbesök i maj och juni 2021 

ställs in. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att Kommunstyrelsens arbetsutskotts företagsbesök i 
maj och juni 2021 ställs in. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-09-16 § 200 beslutat om tider 
för företagsbesök 2021. 
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