SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 17:55

Beslutande

Enligt förteckning

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Färm, kanslichef
Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Jan Carlsson (S)

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2018-01-30

Sekreterare

……………………………………….

Caroline Hedenström (M)

Paragrafer

1-3, 6-17

Marie Färm
Ordförande

………………………………………

Anna-Kerstin Larsson
Justerare

………………………………………

…………………………………..

Jan Carlsson (S)

Caroline Hedenström (M)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-01-16

Datum då
anslaget sätts upp

2018-01-31

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

Rådhus Skåne
..............................................................................................................

Marie Färm

2018-02-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

2018-01-16

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-18:00

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Övriga närvarande
Utses att justera

Jan Carlsson (S)

Sekreterare

............................................................................................................................

Justeringens
tid och plats

Ordförande
Justerare

Styrelse/Nämnd

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Utdragsbestyrkande

Caroline Hedenström (M)

Rådhus Skåne 2018-01-16 18:00
Marie Färm

Paragrafer

4-5

………………………………………

Anna-Kerstin Larsson
………………………………………

Jan Carlsson (S)

…………………………………..

Caroline Hedenström (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Kommunfullmäktige
2018-01-17
Rådhus Skåne

...........................................................................................................

Marie Färm

Sammanträdesdatum 2018-01-16
Datum då
anslaget tas ned

2018-02-08

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-16
Ledamöter
Parti
Tjänstgörande ersättare
Andersson
Jens
SD
Bagan
Thord
S
Berger
Dan
S
Björck
Gunilla
S
Book
Birgitta
S
Borglund
Christina
KD
S
Jens Nordwander
Bruce
Emma
Carlsson
Jan
S
M
Ewa Jakobsen
Carlsson
Magnus
Ceimertz
Ludvig
M
Danielsson
Kamilla
L
Dayib
Qalinle
C
Dellios Vukic
Ellena
L
S
Catarina Palmblad
Emilsson
Malin
Eriksson
Marianne
S
Fasth
Jonas
L
Alarini
Shrouq
S
Fälth Simonsson
Annelie
SD
Hannevind
Sven-Åke
SD
Hasanaj
Qazim
S
Haskå
Stefan
M
Hedenström
Caroline
M
MP
Linda Pettersson
Heise
Kalle
Henriz
Carl-Henrik
MP
L
Ola Forslin
Hermansson
Sten
Holst
Lena
C
Honoré
Katarina
S
Håkansson
Jonny
SD
Javurek
Radovan
L
Johansson
Peter
M
Johnsson
Jörgen
L
Jörgensen
Elisabeth
MP
Kron
Bo
S
S
Patric Hansson
Kronbäck
Johan
Larsson
Anna-Kerstin
L
Lekandersson
Andreas
SD

Lööv
Mohlin
Montan
Månsson
Nareman
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nordeman
Nilsson
Olander
Olsson
Persson
Reimers
Reimers
Rickardsson
Sandelin
Silverbern
Stanojevic
Stone
Sturesson
Ståhl
Svensson
Svensson
Söder
Tell
Thorsson
Tollgren
Wandefors-Hörström
Weber
Wemby
Winberg

Birgitta
Bengt
Göran
Pierre
Mahmood
Anders
Carl-Henrik
Ida
Maria
Niclas
Sven
Björn
Tommy
Sylvia
Lena
Ulf
Anita
Sven-Ove
Gösta
Roland
Bo
Ruzica
Anders
Therese
Kjell-Erik
Anders
Yvonne
Björn
Anders
Lisbeth
Ulrika
Agneta
Katharina
Eva
Fredrik

V
M
M
L
S
SD
SD
MP
S
SD
C
SD
S
M
M
C
SD
SD
L
S
M
V
SD
S
ÅÅ
S
SD
SD
S
L
S
S
C
M
S

Jan Nordström

Martin Lovén

Peter Rosengren

Niklas Laudén
Tommy Carlsson

Jimmy Gudmundsson

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

1 (2)

Kommunfullmäktige

Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Marie Färm
Tfn: 044-135115
E-post: marie.farm@kristianstad.se
Tid och plats

Tisdagen den 16 januari 2018 kl. 13:00
Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i
Kristianstad

Ärenden
Nr
1

Upprop

2

Val av justerare

3

Anmälan om ersättare

4

Delgivningar

A

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen Omsorgsnämnden

B

Länsstyrelsens beslut 2017-11-27 om fastställande av
valkretsindelning samt beslut om valdistriktsindelning i
Kristianstads kommun
Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-12 i överklagat
beslut KF 2017-10-17 beträffande detaljplan fastigheten Dante
4 i Kristianstads kommun

C

2017/1333

5

Förvaltningsrättens dom – överklagande av KF beslut 201703-14 - Klimatväxling
Informationer

2017/1329

6

Ledamöternas frågestund

2017/1334

7

Försäljning av Hammar 9:198 till Brinova

2016/1284

8

Försäljning av Älgörten till BoKlok

2017/201

9

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra
delen av Furubodaområdet i Yngsjö BN 09-0029

2010/32

D

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärenden
10

Klimat- och energistrategi

2016/1124

11

Klimatanpassningsplan

2016/222

12

Medborgarförslag - Använd klimatpolitikens finansiering till
skola, vård, omsorg, vägar och infrastruktur

2017/218

13

Motion - Inför tvålärarsystem successivt i kommunens
fokusskolor

2017/661

14

Motion - Landskronamodellen

2015/1178

15

Motion - Se över stadens grönytor, lekplatser och gångstråk

2016/977

16

Motion - Orienterande kompassrosor i sten i basorterna m fl

2016/661

17

Motion - Urbana Hembygdsgårdens framtid riskeras

2015/1223

18

Besvarande av interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i
kommunala verksamheter?

2017/1309

19

Eventuella valärenden

20

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus
Skåne i Kristianstad fr o m 2018-01-08
Kristianstad 2018-01-03

Anna-Kerstin Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Bordlagda ärenden
Motion från Annelie Fälth Simonsson (SD) m fl – Utred möjligheten att sätta upp pollare i anslutning till
gågatorna.
Motion från Peter Johansson (M) – Vilken beredskap har Kristianstads kommun att hantera ett katastrofläge
för Centrala reningsverket.
Motion Lena Ohlsson (M) – Säkerställ att alla kommunens skolelever kan få möjlighet att duscha tryggt och
säkert med högsta möjliga integritet efter skolidrotten.
Medborgarförslag – Sovande jour skall räknas som full arbetstid i verksamheterna inom Arbete- och välfärd.
Medborgarförslag – Underhåll och upprustning av bollplan södra Äspet samt placering av bänkar.
Medborgarförslag – Återinförande av arbetsplatsparkeringstillstånd.
Medborgarförslag – Avslå byggplaner på Tempotorget och upprusta befintligt torg i stället.
Medborgarförslag – Utegym i korsningen Sångvägen och Åsvägen i Hammar.
Medborgarförslag – Allmänt förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
inom tätbebyggt område i kommunen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 1

Delgivningar
Änr KS 2017/1333

Beslut


Till handlingarna

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap 6 § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen – Omsorgsnämnden.
Länsstyrelsens beslut 2017-11 27 om fastställande av valkretsindelning
samt beslut om valdistriktsindelning i Kristianstads kommun.
Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-12 i överklagat beslut KF 201710-17 beträffande detaljplan fastigheten Dante 4 i Kristianstads kommun.
Förvaltningsrättens dom – överklagande av KF beslut 2017-03-14 - Klimatväxling.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 2

Informationer
Änr KS 2017/1329
Anders Olsson, planeringsstrateg informerar om Melodifestivalen och
evenemang under 2018.
Fredrik Åsare, VD Åhus hamn och Stuveri informerar om bolagets verksamhet.
Göran Sevebrant, kommunrevisionens ordförande informerar om 2 genomförda revisionsrapporter.
Göran Wagermark, kommunrevisionens vice ordförande informerar om 2
genomförda revisionsrapporter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 3

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/1334

Carl-Henrik Nilsson (S) frågar Pierre Månsson (L) – Verksamhetssystem
som inte håller måttet.
Pierre Månsson (L) svarar på frågan.

Peter Johansson (M) frågar Lena Holst (C) – Fibernätutvecklingen.
Lena Holst (C) svarar på frågan.

Lena Olsson (M) frågar Ulrika Tollgren (S) – Franska skall ej vara valbart i
årskurs 6 och 7.
Ulrika Tollgren (S) svarar på frågan.

Christina Borglund (KD) frågar Pierre Månsson (L) – Kostnaden för badhuset.
Pierre Månsson (L) svarar på frågan.

Peter Johansson (M) frågar Anders Tell (S) – Försäljning av lägenheter
inom ABK.
Anders Tell svarar på frågan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

Ruzica Stanojevic (V) frågar Ulrika Tollgren (S) – Avgiftsfri skola.
Ulrika Tollgren (S) svarar på frågan.

Annelie Fält Simonsson (SD) frågar Ulrika Tollgren (S) – Undervisning i
franska i våra grannkommuner.
Ulrika Tollgren (S) svarar på frågan.

Christina Borglund (KD) frågar Pierre Månsson (L) – Flyttning av detaljplan.
Pierre Månsson (L) svarar på frågan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 4

Försäljning av Hammar 9:198 till Brinova
Änr KS 2016/1284

Beslut


Godkänna försäljningen av Hammar 9:198 till Brinova, enligt
köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat
bygglov.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Hammar bostadsområde markanvisades i november 2016, därefter tilldelades området till sju olika byggherrar där Brinova tilldelades ett av
kvarteren. Under våren 2017 har en byggherredialog hållits med
inblandade byggherrar och deras arkitekter för att utveckla området
optimalt. Området har även under våren 2017 fastighetsbildats.
Mellan Brinova och Kristianstads kommun har markanvisningsavtal
upprättats om senare förvärv och utbyggnad av Hammar 9:198. Området
kommer att byggas ut i tätare bebyggelse i form av flerbostäder i flera plan.
Det kommer bli drygt 400 bostäder på Hammar bostadsområde.
Mellan Brinova och Kristianstads kommun har köpekontrakt upprättats om
förvärv och utbyggnad av Hammar 9:198. Det kommer bli ett sextiotal
bostäder fördelat på flera bostadsstorlekar med trolig upplåtelseform
hyresrätt. Försäljningen är villkorat med att köparen förbinder sig att
slutbesked ska ges senast 2019-11-01 annars kan vite utfärdas med 5
procent av köpeskillingen varje månad som dröjsmålet varar till dess
slutbesked lämnats, dock högst med belopp motsvarande 25 procent av
köpeskillingen. Köpeskillingen beräknas på en ersättning om 1400kr/BTA,
inlämnat bygglov.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

Brinovas område planeras byggas med 60 stycken bostäder. Deras plan är
att påbörja byggnation under våren 2018. Baserat på tidiga skisser i
projektet bedöms ersättningen för marken uppgå till drygt 6 Mkr, men
detta kommer i enlighet med avtalet att beräknas baserat på de färdiga
bygglovshandlingarna.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Godkänna försäljningen av Hammar 9:198 till Brinova, enligt
köpekontrakt för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat
bygglov.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 285
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13 § 294.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-28.
Köpekontrakt för Hammar 9:198.
Översiktskarta.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 5

Försäljning av Älgörten till BoKlok
Änr KS 2017/201

Beslut


Godkänna försäljningen av Älgörten 1 till BoKlok, enligt köpekontrakt
för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Fastigheten har markanvisats med sista inlämningsdag 2017-01-09. Det
inkom sex olika projektidéer från olika byggherrar. Markanvisningen
tilldelades till BoKlok. Mellan BoKlok och Kristianstads kommun har
tidigare markanvisningsavtal tecknats och nu har även köpekontrakt
upprättats om förvärv och utbyggnad av Älgörten 1. Området kommer att
byggas ut i tätare bebyggelse med 2-planshus. Det kommer bli runt 50-60talet bostäder. Utifrån inlämnad BTA beräknas köpeskillingen till drygt sex
miljoner kronor. Köpeskillingen kan ändras då den fastställs av beviljat
bygglov. Försäljningen är villkorat med att köparen förbinder sig att
byggstarta senast 2018-06-30 annars återgår köpet och köparen ska
erlägga 25 procent av köpeskillingen. Slutbesked ska lämnas senast
2019-12-31 annars utfärdas vite med 5 procent av köpeskillingen varje
månad som dröjsmålet varar till dess slutbesked lämnats, dock högst med
belopp motsvarande 25 procent av köpeskillingen. Om utbyggnaden sker i
etapper ska etapp 2 erhålla slutbesked senast 2020-12-31, i annat fall utgår
vite enligt ovan.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Godkänna försäljningen av Älgörten 1 till BoKlok, enligt köpekontrakt
för en ersättning av 1400kr/BTA beräknat på inlämnat bygglov.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige



2018-01-16

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 286
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13 § 295.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-27.
Köpekontrakt för Älgörten 1
Översiktskarta.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 6

Ändring av detaljplan för södra delen av Nyehusen
samt norra delen av Furubodaområdet i Yngsjö BN
09-0029
Änr KS 2010/32

Beslut


Anta detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av
Furubodaområdet i Yngsjö.

Sammanfattning
I nu aktuellt planförslag som endast avser ändring/tillägg till gällande
detaljplans bestämmelser sker inte någon ändring av markanvändning
eller gränser. Gällande plans markanvändning för bostäder bibehålls
oförändrad. För att möjliggöra genomförandet av "Program för kustens
utveckling - från Åhus till Juleboda", föreslås att vissa planbestämmelser
ersätts, kompletteras eller helt tas bort. Ändringarna gäller exploatering av
tomtplats, byggnads placering, byggnads utformning, byggnadsteknik,
skärmning och administrativa bestämmelser om ändrad lovplikt.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta detaljplan för södra delen av Nyehusen samt norra delen av
Furubodaområdet i Yngsjö.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 288
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-06 § 282.
Byggnadsnämndens beslut 2017-10-31 § 189.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-05.
Plankarta 2017-10-18.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning 2017-10-18.
Tillägg till planbestämmelser 2017-10-18.
Granskningsutlåtande 2017-10-18.
Särskilt utlåtande 2017-11-24.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 7

Klimat- och energistrategi
Änr KS 2016/1124

Beslut


Anta klimat- och energistrategi.

Reservation
Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Fredrik Winberg (S), Ida Nilsson (MP), Ulrika Tollgren (S), Lena Olsson (M),
Lena Holst (C), Christina Borglund (KD), Marianne Eriksson (S), Caroline
Hedenström (M), Bo Silverbern (M), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) och Anders Tell
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Niclas Nilsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Christina Borglund (KD) yrkar på att referenslänkarna (som ej är korrekta)
lyfts ur dokumentet och läggs i en separat referenslista. Fullmäktige ställer
sig bakom förslaget och ändringen görs till protokollsjusteringen.
Anders Tell (S) yrkar bifall till Christina Borglund (KD) förslag om att
referenslänkarna tas ur dokumentet.
Ida Nilsson (MP) yrkar på följande tillägg;
Att köttkonsumtionens klimatpåverkan skrivs in i strategin samt hur vi ska
göra för att minska den.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Ida Nilsson
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå
detsamma.

Sammanfattning
Enligt den internationella överenskommelsen på COP 21 i Paris 2015 ska
den globala temperaturökningen begränsas till högst 2 grader, med strävan
ner till 1,5 grader, för att konsekvenserna av förväntade klimatförändringar inte ska bli riktigt allvarliga.
Klimat- och energistrategin är Kristianstads kommuns styrdokument för
det lokala arbetet med att uppfylla Sveriges nationella åtaganden om
minskade utsläpp av växt-husgaser. Särskilt viktigt för kommunkoncernens
egen del är att målet om fossilbränslefri energianvändning nås till 2020.
Kristianstads kommuns nu gällande klimatstrategi antogs av Kommunfullmäktige 2011-09-13. Kommunfullmäktige tillsatte 2015 en klimatberedning. I beredningens uppdrag ingick bland annat att ta fram ett
förslag till ny klimatstrategi. Förslaget har remitterats och bearbetats efter
remissbehandlingen.
Klimatberedningen har på sitt sammanträde 2017-03-29 godkänt klimatoch energistrategin för vidare beslut i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Anta klimat- och energistrategi.

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 289
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13 § 308.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-04-05.
Remissredogörelse.
Klimat- och energistrategi med bilagorna.
Bilaga 1 Handlingsplan.
Bilaga 2 Klimatredovisning (nulägesbeskrivning).

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

# $«y#wnkW«
/ 'h#UÅ.

iÅfi

Kristianstad, tisdagden 16 januari 2018

Reservation KF 180116ärende ] 0 "Klimat och Energistrategi"
Vi Sverigedemokrater yrkade avslag på klimat & energistrategindå den bygger på
miljömålsberedningensförslag. Den klimat och energipolitik som övriga qu partier vill
bedriva är inte samhällsekonomiskt försvarbar, något som uppmärksammats av bl.a.
Finanspolitiska rådet och konjun](turinstitutet.
Trots rekommendationer från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet om att skrota alla
sektorsvisa mål väljer såväl de rödgröna som alliansen tex att framhärda med mål om en
fossilfri fordonsflotta. Resultatet kommer att kräva kraftigt höjda drivmedelspriser där
Konjunkturinstitutet räknat på ett framtida pris på 40 kronor per liter. Samtidigt är det ett
faktum att den oUa vi inte importerar kommer att konsumeras på andra marknader med
samma globala utsläpp som följd.
Sverige och svenskama är förtjänta av en realistisk och effektiv klimatpolitik där man förstår
att vi inte bidrar till något meningsfullt varken för oss eller världen i stort genom att försämra
villkoren för vanligt folk och svensk industri. Sverigedemokratema står Rören politik där
Sverige lever upp till sina åtagandenvad gäller utsläpp av växthusgaser. Det vi motsätteross
är ineffektiva och direkt skadliga åtgärder som slår mot svensk ekonomi och framför allt mot
människor på landsbygden utan att bidra till något nytta.

Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet

För Sved

Niclas Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2018-01-16

KF § 8

Klimatanpassningsplan
Änr KS 2016/222

Beslut


Anta föreliggande plan för anpassning till ett förändrat klimat.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Fredrik Winberg (S), Christina Borglund (KD), Lena Olsson (M) och Anders
Tell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-28 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att handlingsplanen skulle kompletteras med
en ekonomisk konsekvensbeskrivning.
Kommunledningskontoret sammankallade därefter arbetsgruppen för
klimatanpassning* och upprättade en sammanställning för att beskriva de
ekonomiska konsekvenserna. Dessutom gjordes en riskbedömning för att
beskriva det fall när ekonomiska resurser inte tillskjuts för åtgärderna i
den föreslagna handlingsplanen. För överskådlighetens skull har samtliga
åtgärder samlats i en tabell i slutet av handlingsplanen.
*Arbetsgruppen för klimatanpassning, har bestått av representanter från
kommunledningskontoret, C4 Teknik, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt räddningstjänsten.
Därefter bereddes ärendet av den strategiska samhällsbyggnadsgruppen
(SSAM) och en del åtgärder har därefter tagits bort från handlingsplanen.
Huvudsakligen berör detta åtgärder som berör kust- och havsplanen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-27 § 202 att på nytt återremittera
ärendet, denna gång pga sakfel. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2017-11-15 att återremittera ärendet för ytterligare kompletteringar.
Nya formuleringar har färgmarkerats (gult) och det som föreslås strykas
har överstrukits. Även handlingsplanen har bearbetats.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta föreliggande plan för anpassning till ett förändrat klimat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 309
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13 § 309.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-04.
Klimatanpassningsplan – beskrivning, reviderad november 2017.
Handlingsplan, reviderad november 2017.
Remissredogörelse.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

KF § 9

Medborgarförslag - Använd klimatpolitikens finansiering till skola, vård, omsorg, vägar och infrastruktur
Änr KS 2017/218

Beslut


Anse medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning
Jan-Olof Norlin, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
använda klimatpolitikens finansiering till skola, vård, omsorg, vägar och
infrastruktur istället.
Medborgarförslaget tar sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av den
vetenskapliga grunden för den internationella klimatpolitiken och de
internationella avtalen på området samt att kostnaderna för ”klimatpolitiken” är onödiga och innebär felprioriteringar.
Förslaget tar i huvudsak upp internationell och nationell klimatpolitik. I
den mån kommunens lokala arbete kan hänföras till klimatpolitik så
förhåller det sig i huvudsak till de internationella och nationella mål som
finns antagna. Kristianstads kommun gör ingen egen värdering av det som
FN:s klimatpanel har kommit fram till och som ligger till grund för
nuvarande internationella överenskommelser.
Kommunen är sedan länge en föregångare i klimatarbetet i Sverige och är
en av numera många kommuner med ambitionen att bli fossilfri i den egna
verksamheten. Åtgärder som syftar till att nå fossilfrihet prövas givetvis
ekonomiskt. Historiskt har omställningen till förnybar energi varit
ekonomiskt fördelaktig (exempelvis avvecklingen av oljeuppvärmningen)
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och nu är tiden mogen för ett ekonomiskt genombrott för solelproduktion
tack vare att kostnaden för att installera solceller sjunkit kraftigt.
Motsvarande förväntas gälla för eldrift i transportsektorn framöver.
Det lokala klimat- och energiarbete som bedrivs innefattar bland annat att
informera om samt söka statliga bidrag till klimatinvesteringar vilket i
förlängningen kan innebära bättre ekonomi för kommunen och
medborgarna.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 196
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-06 § 283.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-05.
Yttrande över förslag till beslut 2017-11-13.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-11-06.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 87.
Medborgarförslag 2017-02-28.

Utdragsbestyrkande
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KF § 10

Motion - Inför tvålärarsystem successivt i kommunens fokusskolor
Änr KS 2017/661

Beslut


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-07 § 106.

Reservation
Lena Olsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Lena Olsson (M) och Ewa Wemby (M) yrkar bifall till motionen.
Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen respektive bifall till
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) föreslår i motion att ge Barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att utreda möjligheten att införa tvålärarsystem successivt i
kommunens fokusskolor enligt motionens intentioner.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjlighet till ett sådant
införande och har funnit att det redan startats upp en process för att

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-01-16

successivt införa tvålärarsystem på de nuvarande fokusskolorna.
Förändringen i organisationen på de tre aktuella skolorna förväntas ge
positiva effekter för såväl elever som medarbetare.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att införandet av ett
tvålärarsystem på alla framtida fokusskolor, kan vara en bra åtgärd, men
anser samtidigt att respektive fokusskolas handlingsplan ska anpassas just
utifrån varje skolas unika kartläggning, prioritering och förutsättning,
inklusive ekonomi.
Framöver finns ingen garanti för att vare sig nuvarande eller kommande
fokusskolor kan utöka antalet tjänster med hjälp av statsbidrag. Av denna
anledning kan det vara vanskligt att besluta att alla fokusskolor succesivt
ska införa ett tvålärarsystem, såvida inte extra kommunala medel tillförs.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-07 § 106.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 298
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-06 § 284.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-11-07 § 106.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-31.
Barnkonsekvensanalys 2017-10-05.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 177.
Motion 2017-05-14.

Utdragsbestyrkande
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KF § 11

Motion - Landskronamodellen
Änr KS 2015/1178


Bordlägga motionen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13
mars 2018.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) föreslår i en motion 2015-11-25 att via ägardirektivet
till AB Kristianstadsbyggen (ABK), ge bolaget i uppdrag att ta fram en
hyrespolicy för egen del som kräver att personer som vill flytta till
Kristianstads kommun och vill hyra lägenhet av ABK, ska kunna styrka sin
inkomst och att försörjningsstöd ej ska räknas som inkomst för
nyinflyttade.
Vidare föreslås i motionen att försörjningsstöd endast ska kunna räknas
som inkomst för personer som vill flytta till kommunen om de sedan
tidigare har en stark anknytning till kommunen. Studenter och andra
liknande grupper ska undantas från inkomstkravet.
I motionen föreslås också att privata hyresvärdar i kommunen ska
uppmanas att tillämpa samma hyrespolicy gällande inkomstkrav på
nyinflyttade till kommunen.
ABK:s styrelse antog en uthyrningspolicy 2013-08-29. Av policyn framgår
följande grundkrav på hyresgästen för att hyra bostad hos ABK.

Utdragsbestyrkande

-

Är myndig.

-

Uppfyller ABK:s inkomstkrav.

-

Uppfyller ABK:s krav för betalningsanmärkningar och skulder.

-

Inte misskött sin relation med ABK.
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-

Bostaden som förhyrs ska vara den huvudsakliga bostaden, vilket
innebär att man måste bo och vara folkbokförd på adressen.

ABK:s inkomstkrav innebär att någon av de inkomster som anges nedan
erhålls.
-

Taxerad bruttoinkomst överstigande 100 000 kronor per år.

-

Taxerad bruttoinkomst som ej uppgår till 100 000 kronor per år.
①

-

Pension eller äldreförsörjningsstöd.

-

Försörjningsstöd styrkt av Kristianstads kommun. ①

-

Etableringsersättning. ①

-

Aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd. ②

-

Antagningsbesked eller beviljat studiemedel från CSN (Central studiestödsnämnden). ②

-

Sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning eller graviditetspenning. ②

① Säkerhet krävs.
② Säkerhet kan krävas beroende på ersättningens storlek.
Säkerhet är i regel borgensman och/eller deposition. Vid etableringsersättning – förskottshyra.
Kristianstads kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning, Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-20 § 166, har inarbetats i de reviderade
ägardirektiv till ABK som fastställdes av Kommunfullmäktige 2017-09-20,
§ 202. Av det reviderade direktivet framgår bland annat att bolaget ska
skapa förutsättningar och göra insatser som hindrar att grupper stängs ute
från bostadsmarknaden. Vidare ska bolaget ta ansvar för en rimlig del av
kommunens behov av bostäder för särskilt utsatta grupper och aktivt

Utdragsbestyrkande
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arbeta för att kommunen ska kunna leva upp till kraven i bosättningslagen
(2016:38).

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 299.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-06 § 285.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.
Remiss 2016-02-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-19 § 21.
Motion 2015-11-25.

Utdragsbestyrkande
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KF § 12

Motion - Se över stadens grönytor, lekplatser och
gångstråk
Änr KS 2016/977


Bordlägga motionen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13
mars 2018.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i en motion att stadens grönytor, lekplatser och
gångstråk ses över och att renhållning, belysning och skötsel av växter
åtgärdas där det behövs och framöver görs så löpande.
I kommunens pågående arbete med framtagande av en grönplan för Kristianstads kommun har kommunens parker och grönstrukturer i och kring
staden analyserats och förslag har tagits fram på vilka områden och stråk
som behöver prioriteras i det fortsatta arbetet. Ett av förslagen i grönplanen är att revidera nuvarande skötselplan för parker och gröna offentliga
platser samt att se över prioriteringen av olika ytor.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 300.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13 § 305.
Tekniska nämndens beslut 2017-11-23 § 106.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-10-31.
Remiss 2016-11-30.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-15 § 223.
Motion 2016-10-13.

Utdragsbestyrkande
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KF § 13

Motion - Orienterande kompassrosor i sten i
basorterna m fl
Änr KS 2016/661


Bordlägga motionen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13
mars 2018.

Sammanfattning
Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i en motion att det i samband med stenläggning på
centralt belägna platser i kommunens basorter, och övriga orter, utsmyckas med kompassrosor i sten.
C4 Teknik ställer sig positiv till förslaget i kommunens basorter. Förvaltningen anser dock att mindre orter inte är aktuella för kompassrosor.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 301.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-13 § 306.
Tekniska nämndens beslut 2017-11-23 § 105.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-10-22.
Remiss 2016-07-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21 § 151.
Motion 2016-06-13.

Utdragsbestyrkande
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KF § 14

Motion - Urbana Hembygdsgårdens framtid riskeras
Änr KS 2015/1223


Bordlägga motionen till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13
mars 2018.

Sammanfattning
Kalle Heise (MP) föreslår i motion att kommunen skyndsamt hittar finansiering till en heltidstjänst som föreståndare på den Urbana hembygdsgården, till dess att annan extern finansiering eventuellt ordnas.
Arbete och välfärdsförvaltningen har anställt en integrationssamordnare
med placering på den Urbana hembygdsgården. Personen har ansvar för
förvaltningens mer operativa integrationsinsatser och för att hålla gården
öppen för frivilligverksamhet m.m. Medel finns för att möjliggöra goda
möten mellan människor, föreningar, civilsamhälle med flera.
Integrationssamordnaren har varit på plats sedan i mars månad och förvaltningen konstaterar att verksamheten fungerar mycket väl med de
resurser som finns från kommunen tillsammans med de frivilliga krafter
som engagerar sig i Urbana hembygdsgården. De arbetsuppgifter som
motionsställaren efterfrågar utförs av samordnaren. Att ytterligare anställa en person anses inte motiverat och förslaget är därför att motionen ska
avslås.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Avslå motionen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-28 § 220.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-09-21 § 225.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2016-08-25 § 121.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-07-22.
Remiss 2016-02-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-19 § 26.
Motion 2015-12-10.

Utdragsbestyrkande
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KF § 15

Besvarande av interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i kommunala verksamheter?
Änr KS 2017/1309


Bordlägga interpellationen till Kommunfullmäktiges sammanträde den
13 mars 2018.

Sammanfattning
Ruzica Stanojevic (V) ställer interpellation till Kommunstyrelsens
personalutskott Dan Berger (S) – Vad görs åt tystnadskulturen i kommunala verksamheter?

Beslutsunderlag
Interpellation från Ruzica Stanojevic (V) 2017-12-07

Utdragsbestyrkande
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KF § 16

Interpellation - Fråga ställd till Ulrika Tollgren angående bortgifta barn i Kristianstads kommun
Änr KS 2018/46

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulrika Tollgren (S) för besvarande av interpellationen.
Annelie Fälth Simonsson (sd) ställer med anledning av en artikel i tidningen
”Dagens Samhälle” i december en interpellation med tre frågor till mig ifall vi
har rutiner och i så fall vilka, när barn har blivit bortgifta.
Jag tackar så mycket för att du lyfter fram denna frågeställning och jag delar din
oro för dessa barn. Ordet ”bortgifta” borde överhuvudtaget inte existera och
definitivt inte med ordet ”barn” efteråt. Men samtidigt är det tyvärr så att när
endast 13 av landets kommuner svarar ja på frågan ”ifall de har kännedom om
att detta förekommit i deras kommun” är det ändå positivt att vi har svarat ja.
Positivt så tillvida att vi inte blundar för problemet som säkert förekommer i
merparten av landets kommuner. Vi har flera anställda med både specialkompetens och ett stort engagemang för att arbeta med hedersrelaterad problematik.
Nu till svaren på frågorna:
Fråga 1
Har Kristianstads kommun några klara rutiner för hur de ska agera när en flicka
eller pojke inte kommer tillbaka till skolan efter lov och de misstänks ha blivit
bortgifta?
Svar
Barn- och utbildningsförvaltningen har en rutinbeskrivning i Metodboken,
”Handlingsplan vid stor ogiltig elevfrånvaro i grundskola”, som gäller vid
frånvaro, exempelvis om en elev inte kommer tillbaka efter ett lov. Arbetsfor-

Utdragsbestyrkande
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merna i denna rutinbeskrivning gäller för alla elever, oavsett frånvaroorsak. Av
rutinbeskrivningen framgår skolplikten, värdet av ett förebyggande arbete, liksom vikten av en god kontakt med elevernas vårdnadshavare.

Därtill finns ”Handbok – hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning.”
Handboken är utarbetad i samarbete mellan arbete- och välfärdsförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen och riktar sig till medarbetare inom de
båda förvaltningarna som möter personer som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning.
Fråga 2
Eftersom Kristianstads kommun redan svarat att det har hänt i vår kommun, så
skulle vi vilja veta hur många flickor och pojkar det avser sedan 2009, samt
vilka åtgärder vi vidtagit vid dessa fall.
Svar
Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte ange någon exakt siffra, men i
kontakter med verksamheten gavs svaret att det sker ett par gånger per år. Vi
kan förmoda att det finns ett mörkertal. Skolsköterskor och kuratorer, men
också elevernas mentorer, är viktiga personer som kan uppmärksamma elever
som lever i hederskulturer.
Finns det en oro för att eleven på något sätt är utsatt för handlingar av hedersrelaterad karaktär har medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen en
anmälningsskyldighet. En så kallad orosanmälning till arbete- och välfärdsförvaltningen ska då ske. Utredningsskyldigheten av orosanmälan åvilar socialtjänsten.
Fråga 3
Om vi inte har några klara rutiner för hur vi ska agera, kommer detta prioriteras
från majoritetens så dessa barn/elever får den hjälp de behöver?
Svar
Jag läste samma undersökning som dig och reagerade också. Därför kommer

Utdragsbestyrkande
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samtliga skoledare inom barn- och utbildningsförvaltningen att den 22 mars få
redovisat hur ett av skolområdena (Norra) arbetar med att förebygga exempelvis
bortgifte. Du och resten av nämnden är också välkomna att delta om intresse
finns.

Det som varit framgångrikt i detta skolområde har varit metoden med ett snabbt
agerande vid minsta indikation genom att bland annat kalla in vårdnadshavarna
direkt och klargöra hur lagstiftningen ser ut. Det är viktigt att framgångrika
metoder sprids och att rutinerna kvalitetssäkras så att eleverna inte ”tappas” i
övergången mellan grundskola och gymnasieskola eller vid flyttning mellan
skolor.

Vid mötet den 22 mars kommer också en förvaltningsrutin för hur skolorna bör
arbeta kring hedersrelaterade frågor att presenteras. Denna handlingsplan utgår
ifrån den tidigare nämnda handboken som finns upprättad i samarbete mellan
Arbete- och välfärdsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) inger interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulrika Tollgren (S) – Bortgifta barn i vår kommun.

Beslutsunderlag
Interpellation från Annelie Fälth Simonsson (SD) 2018-01-09

Utdragsbestyrkande
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KF § 17

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag
Beslut


Bordlägga inkomna motioner och medborgarförslag till Kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 mars 2018.

Motion från Annelie Fälth Simonsson (SD) m fl – Utred möjligheten att sätta upp
pollare i anslutning till gågatorna.
Motion från Peter Johansson (M) – Vilken beredskap har Kristianstads kommun att
hantera ett katastrofläge för Centrala reningsverket.
Motion Lena Ohlsson (M) – Säkerställ att alla kommunens skolelever kan få möjlighet att duscha tryggt och säkert med högsta möjliga integritet efter skolidrotten.
Medborgarförslag – Sovande jour skall räknas som full arbetstid i verksamheterna
inom Arbete- och välfärd.
Medborgarförslag – Underhåll och upprustning av bollplan södra Äspet samt placering av bänkar.
Medborgarförslag – Återinförande av arbetsplatsparkeringstillstånd.
Medborgarförslag – Avslå byggplaner på Tempotorget och upprusta befintligt torg i
stället.
Medborgarförslag – Utegym i korsningen Sångvägen och Åsvägen i Hammar.
Medborgarförslag – Allmänt förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier
och pyroteknisk utrustning inom tätbebyggt område i kommunen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

