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Sammanträdesdatum

2018-03-13

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 16:55

Beslutande

Enligt närvaroförteckning

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Färm, kanslichef
Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Jörgen Johnsson (L)

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2018-03-27

Sekreterare

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

Ruzica Stanojevic (V)

Paragrafer

18-22, 26, 30, 32-67

Marie Färm
Ordförande

………………………………………

Anna-Kerstin Larsson
Justerare

………………………………………

…………………………………..

Jörgen Johnsson (L)

Ruzica Stanojevic (V)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-03-13

Datum då
anslaget sätts upp

2018-03-28

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

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

Marie Färm

2018-04-20
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Sammanträdesdatum

2018-03-13

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 17:20

Beslutande

Se bilaga

Ersättare

Övriga närvarande
Utses att justera

Jörgen Johnsson (L)

Sekreterare

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

Justeringens
tid och plats

Ordförande
Justerare

Styrelse/Nämnd

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Utdragsbestyrkande

Rådhus Skåne 2018-03-13

Ruzica Stanojevic (V)

Marie Färm

Paragrafer

23, 24, 25, 27, 28, 29, 31

………………………………………

Anna-Kerstin Larsson
………………………………………

Jörgen Johnsson (L)

…………………………………..

Ruzica Stanojevic (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Kommunfullmäktige
2018-03-14
KLK

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

Marie Färm

Sammanträdesdatum 2018-03-13
Datum då
anslaget tas ned

2018-04-06

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-13
Kl 13.00-16.55
Ledamöter
Parti
Tjänstgörande ersättare
Andersson
Jens
SD
Bagan
Thord
S
Berger
Dan
S
Björck
Gunilla
S
Book
Birgitta
S
Borglund
Christina
KD
Bruce
Emma
S
Carlsson
Jan
S
M
Ewa Jakobsen
Carlsson
Magnus
Ceimertz
Ludvig
M
Danielsson
Kamilla
L
Dayib
Qalinle
C
Dellios Vukic
Ellena
L
S
Martin Lovén
Emilsson
Malin
Eriksson
Marianne
S
Fasth
Jonas
L
Alarini
Shrouq
S
Fälth Simonsson
Annelie
SD
T o m kl 14.21
SD
Niklas Lauden fr o m kl 14.00
Hannevind
Sven-Åke
Hasanaj
Qazim
S
Haskå
Stefan
M
Hedenström
Caroline
M
MP
Roland Offrell
Heise
Kalle
Henriz
Carl-Henrik
MP
L
Sonny Modig
Hermansson
Sten
Holst
Lena
C
S
Jens Nordwander
Honoré
Katarina
SD
Ulf Börkell
Håkansson
Jonny
Javurek
Radovan
L
Johansson
Peter
M
Johnsson
Jörgen
L
MP
Linda Pettersson
Jörgensen
Elisabeth
Kron
Bo
S
Kronbäck
Johan
S
Larsson
Anna-Kerstin
L
Lekandersson
Andreas
SD

Lööv
Mohlin
Montan
Månsson
Nareman
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nordeman
Nilsson
Olander
Olsson
Persson
Reimers
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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
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Anders
Lisbeth
Ulrika
Agneta
Katharina
Eva
Fredrik

V
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L
S
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S
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C
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S
M
M
C
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L
S
M
V
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S
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S
SD
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S
L
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C
M
S

Jan Nordström

Inga Rosén
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Kommunfullmäktige

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

tisdagen den 13 mars 2018 kl. 13:00
Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i
Kristianstad

Ärenden
Nr
1

Upprop

3

Anmälan om ersättare

2
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

Val av justerare
Delgivningar

2017/1333

Bordlagd interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i
kommunala verksamheter?

2017/1309

Informationer

Eventuella inkomna interpellationer

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden
efter Mattias Svensson (KD)

2017/1329

2018/70

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Östra Skånes
hjälpmedelsnämnd efter Mattias Svensson (KD)

2018/70

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018

2017/827

Detaljplan för del av Hedentorp 1 :20 m.fl., Helgedalsskolan i
Kristianstad BN 2016-000279

2016/80

Eventuella övriga valärenden
Försäljning av Skatan 19

Detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6 i Kristianstad BN 142897

2016/880
2013/509
4.3.2
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Ärenden
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85, Rigeleje
camping, Degeberga sommarby, BN 08-0015

2008/786

Bordlagd motion - Se över stadens grönytor, lekplatser och
gångstråk

2016/977

Motion - Landskronamodellen

2015/1178

Bordlagd motion - Orienterande kompassrosor i sten i
basorterna m fl

2016/661

Bordlagd motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i
anslutning till gågatorna

2017/1355

Bordlagd motion - Urbana Hembygdsgårdens framtid riskeras

2015/1223

Bordlagd motion - Hantering av ett katastrofläge för Centrala
reningsverket i Kristianstad

2018/35

Bordlagt medborgarförslag - Sovande jour ska räknas som full
arbetstid i verksamheter inom arbete och
välfärdsförvaltningen

2017/1316

Bordlagt medborgarförslag - Återinförande av
arbetsplatsparkeringstillstånd

2018/45

Bordlagt medborgarförslag - Utegym i korsningen Sångvägen
och Åsvägen i Hammar

2018/43

Medborgarförslag - Arbeta aktivt med att förverkliga de 17
globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030

2017/12

Bordlagd motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever
har möjlighet att duscha tryggt och säkert, högsta integritet
efter skolidrotten

2018/52

Bordlagt medborgarförslag - Underhåll/upprusta bollplanen
Södra Äspet, samt placera ett antal bänkar på vardera långsida

2018/31

Bordlagt medborgarförslag - Avslå byggplaner på
Tempotorget, upprusta befintligt torg istället

2018/47

Bordlagt medborgarförslag - Allmänt förbud mot försäljning
och användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
inom tätbebyggt område i kommunen

2018/44

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (5)

Ärenden
30

31

Eventuella motioner, frågor och medborgarförslag
Ledamöternas frågestund
Anna-Kerstin Larsson
Ordförande

2017/1334
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Tillkommande ärenden
Interpellationer
Interpellation från Caroline Hedenström (M) till Omsorgsnämndens ordförande
Marianne Eriksson (S) – Vad har skett inom området välfärdsteknologi inom
omsorgsförvaltningens verksamheter.

Interpellation från Niclas Nilsson (SD) till Lena Holst (C) gruppledare i Centerpartiet
- Kvalitetssäkra nämndemän.

Valärenden

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter
Marcus Bagan (S)

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot tillika ordförande i gemensam nämnd
för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster efter Gunnar Elvingsson
Avsägelse samt fyllnadsval som revisor efter Christian Pettersson (SD)
Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot och ersättare i Arbete och
välfärdsnämnden efter Niclas Nilsson (SD)

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter
Anders Nilsson (SD)

Motioner och medborgarförslag

Motion från Moderaterna, Kristdemokraterna, Åhuspartiet och Miljöpartiet –
Återinför franska som språkval i Kristianstads kommun.

Motion från Carl-Henrik Nilsson (SD) – Bygg ett nytt stationsnära cykelgarage.

Motion från Caroline Hedenström (M) – Inför Lag Om Valfrihetssystem (LOV) på
servicetjänsterna städ och tvätt som idag utförs av personal inom hemtjänsten.

Motion från Lena Ohlsson (M), Ewa Wemby (M) och Peter Johansson (M) Möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens medarbetare som tillfälligt vistas
i Rådhus Skåne.
Motion från Peter Johansson (M) och Lena Ohlsson (M) – Kompletttera den
pågående satsningen ”att stärka den fordonstekniska utbildningen” på
Wendesgymnasiet att bli Motorbranschcollege med att även bli riksgymnasium
inom motorsport.
Medborgarförslag - Förbjud nyårsfyrverkerier.
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Medborgarförslag - Inför utbildningsprogrammet "Mentorer i
våldsprevention"(MVP) på alla högstadium- och gymnasieskolor i Kristianstads
kommun.
Medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgarförslag på kommunens
hemsida.
Medborgarförslag - Lämna ett E-förslag till Kristianstads kommun.

Medborgarförslag - Tillsätt en kvinnofridsamordnare i Kristianstads kommun.

Medborgarförslag - Bygg tempererade friluftsbad samt kallbadhus i Kristianstad.
Medborgarförslag - Bättre belysning på torgen och dess omkringliggande vackra
byggnader.
Medborgarförslag - Vegetarisk mat som standard i skolor och förskolor.

Medborgarförslag - Höj- och sänkbara skrivbord/arbetsbord för skolelever i
kommunen.

Medborgarförslag - Erbjud alla (invånare och besökare) ett enkelt och smidigt sätt
att använda laddstationerna för elbil/hybrid.
Medborgarförslag - Skapa en säker passage för cyklister och fotgängare över
Gustaf Hellströms väg till Lasarettsboulevarden.

Medborgarförslag - Återkalla kommunens beslut angående badhuset och överlåta
projektet till privata aktörer.
Medborgarförslag - Anhållan om att träd planteras längs Kanalgatans västra sida.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 18

Delgivningar
Änr KS 2017/1333

Beslut


Till handlingarna.

Laga kraftbesked 2018-01-10 - Detaljplan för Dante 4 i Vä.
Länsstyrelsen i Skåne protokoll ny ersättare i Kommunfullmäktige efter
Mattias Svensson (KD).
Laga kraftbesked 2018-02-23 - Detaljplan för Oppmanna-Tollarp 2:32 och
del av 1:22.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 19

Informationer
Änr KS 2017/1329

Beslut


Till handlingarna.

Ann-Mari Lindberg, planeringsarkitekt och Ulrika Hedlund, miljö- och
hälsoinspektör informerar om Kust- och havsplanen.
Göran Sevebrant (M), kommunrevisionens ordförande informerar om
granskning av intern kontroll.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 20

Bordlagd interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i
kommunala verksamheter?
Änr KS 2017/1309
Överlämnas ordet till Kommunstyrelsens personalutskott ordförandeDan
Berger (S) för besvarande av interpellation av Ruzica Stanojevic (V)
2018-01-16
Fullmäktigeledamoten Ruzica Stanojevic (V) har i interpellation 2017-12-07
ställt följande frågor till mig, i egenskap av personalutskottets ordförande:
1. Finns det några ”lojalitetskrav mot arbetsgivare” i våra anställningsavtal?
2. Hur ofta utbildas de anställda i juridiska frågor kring offentlighetsprincipen
och i synnerlighet yttrande och – meddelarfrihet?
3. Hur många anställda på chefs-/ledarpositioner har genomgått formell
utbildning där de juridiska aspekterna av styrning av och i en offentligt driven verksamhet ingår?
4. Vad ämnar personalutskottets ordförande göra för att säkra att Kristianstads kommun som arbetsgivare aktivt arbetar mot tystnadskulturen samt
möjliggör att yttrande- och meddelarfrihet aktivt utövas och bidrar till kvaliteten i våra verksamheter?
Vidare påstår interpellanten att vissa anställda i ledningspositioner på flera
förvaltningar inte har tillräcklig kännedom om meddelarfrihet och agerar på
ett sätt som innebär ett brott mot grundlag och kan bidra till att skapa tysta
arbetsplatser. På detta påstående reagerar jag kraftigt och jag förutsätter att
interpellanten direkt vänt sig till respektive förvaltningsledning i frågan.
I egenskap av personalutskottets ordförande är det min uppfattning att yttrande- och meddelarfrihet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Yttrande- och meddelarfriheten stimulerar till debatt genom att ge människor frihet att uttrycka åsikter och kan bidra till att missförhållanden uppmärksammas inom offentligt finansierade verksamheter. Men det är också
rättigheter som har begränsningar. Man får inte kränka, förtala eller hota en
annan människa, och det finns vissa sekretessregler för att skydda enskildas
integritet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Användningen av sociala medier gör att gränsen mellan arbetsliv och det
privata, allt mer suddas ut. Vid arbetsrättsliga bedömningar kring användandet av sociala medier läggs stor vikt om arbetstid och arbetsgivarens digitala
verktyg använts eller ej, samt medarbetares ställning i organisationen.
Utifrån den personalpolitik som bedrivs i Kristianstads kommun och som
beslutas av kommunstyrelsen, finns delaktighet och öppenhet med som viktiga bärande värden. I medarbetarpolicyn uttrycks det på följande sätt kring
den öppna arbetsplatsen:
”På varje arbetsplats är det betydelsefullt att dialogen mellan medarbetare
och chef sker så att alla medarbetare har möjlighet att framföra sina åsikter.
Det sker dels i det dagliga arbetet och dels genom regelbundet organiserade
samtal mellan medarbetare och chef.”
I kommunens lokala kollektivavtal om samverkan och medbestämmande
betonas det direktinflytande och inflytande på arbetsplatsträffar som varje
medarbetare har.
Så mina svar på interpellantens frågor blir så här:
Fråga 1
Finns det några ”lojalitetskrav mot arbetsgivare” i våra anställningsavtal?
Svar
Nej, i kommunens anställningsavtal finns ingen reglering kring lojalitetskrav.
Men en anställd som har synpunkter på sitt arbete och kanske öppet protesterar mot något i verksamheten, måste ändå fullgöra sina arbetsuppgifter –
annars kan det vara frågan om en arbetsvägran, vilket kan få arbetsrättsliga
följder. Således finns det indirekt ett lojalitetsåtagande i våra anställningsavtal. Men detta innebär inte i sak en inskränkning av yttrande- och meddelarfriheten.
Fråga 2
Hur ofta utbildas de anställda i juridiska frågor kring offentlighetsprincipen
och i synnerlighet yttrande och – meddelarfrihet?

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Svar
Utbildning sker fortlöpande genom förvaltningsvisa och kommunövergripande utbildningsinsatser. Dessa riktar sig till medarbetare i olika skeden av en
anställning. Nyanställda medarbetare får del av detta vid introduktion. Inom
ramen för ledarskapsutbildningar under delen som behandlar arbetsrätt finns
ett avsnitt om yttrande och meddelarfrihet för målgruppen chefer och framtidens ledare samt behandlas det vid särskilt förvaltningsanpassade utbildningar. Under 2016 - 2017 genomfördes utbildningar för sammantaget ca 470
medarbetare och chefer.
Fråga 3
Hur många anställda på chefs-/ledarpositioner har genomgått formell utbildning där de juridiska aspekterna av styrning av och i en offentligt driven verksamhet ingår?
Svar
Vad som avses med en ”formell utbildning där de juridiska aspekterna av
styrning av och i en offentligt driven verksamhet ingår” är för mig inte helt
tydligt. Men med hänvisning till svar på föregående fråga framgår det att ett
stort antal medarbetare på olika nivåer fortlöpande utbildas kring yttrandefrihet. De chefer som anställs i kommunen har i dag uteslutande någon form av
högskoleutbildning. I en del av dessa med inriktning mot offentlig verksamhet,
berörs detta ämne i varierande omfattning.
I utbildningarna kring ny kommunallag och förvaltningslagen som genomfördes under hösten/vintern 2017 deltog 240 medarbetare och chefer. Två gånger årligen genomförs även en utbildning kring styrning och intern kontroll för
chefer, där det under de senaste två åren har deltagit 50 chefer. Dessa utbildningar inriktar sig på styrning av ”en offentligt driven verksamhet” som interpellanten tar upp i frågeställning.
Fråga 4
Vad ämnar personalutskottets ordförande göra för att säkra att Kristianstads
kommun som arbetsgivare aktivt arbetar mot tystnadskulturen samt möjliggör att yttrande- och meddelarfrihet aktivt utövas och bidrar till kvaliteten i
våra verksamheter?

Utdragsbestyrkande
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Svar
Med återkommande utbildningar och informationer kring grundlagsskyddade
yttrande- och meddelarfriheten ges goda förutsättningar för ett fortsatt fokus
kring dessa frågor, men det är min uppfattning att det i Kristianstads kommun
inte råder någon tystnadskultur och att medarbetare och chefer är informerade kring möjligheter till den yttrande- och meddelarfrihet som gäller inom
kommunal verksamhet. Ett exempel på att medarbetare i olika forum använt
sin yttrande- och meddelarfrihet är vid genomförandet av ”Heltid för alla” i
Kristianstads kommun. Utöver den yttrandefrihet som medarbetare i stor
omfattning använde sig av i olika medier har jag i egenskap av personalutskottets ordförande bjudit in olika grupper av medarbetare för att lyssna in de
synpunkter de haft på heltidsinförandet i omsorgsförvaltningen.
Med stöd av denna redogörelse anser jag interpellationen besvarad.

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

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-16 § 15
Interpellation från Ruzica Stanojevic (V) 2017-12-07

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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KF § 21

Interpellation om vad som skett inom området välfärdsteknologi inom omsorgsförvaltningens verksamheter
Änr KS 2018/288

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.
Överlämnas ordet till Omsorgsnämndens ordförande Marianne Eriksson (S) för
besvarande av interpellationen.
Fråga 1.
Kommer omsorgsförvaltningen kunna leva upp till målet att år 2020 ligga i
framkant gällande digitaliseringens möjligheter?
Svar:
Målet är att omsorgsnämnden skall ligga i framkant 2020. Men det är svårt att
bedöma vad det innebär att ligga i framkant inom omsorgsnämndens ansvarsområde. Det beror på vad och vem man jämför sig med. En del kommuner ligger
långt framme när det gäller viss teknik men inte kommit så långt när det gäller
annan. Behovet får styra utvecklingen. Nämnden har via sitt styrkort för 2017
och 2018 haft och har som ett prioriterat mål att ta fram en plan för digitalisering/välfärdsteknologi. En delrapport lämnades vid nämndens sammanträde den
18 maj 2017 och kommer att slutredovisas vid nämndens sammanträde i september. Att det tagit längre tid än vad majoriteten önskat beror på att tjänsten varit
obesatt fram till den 1 mars. Trots det har utvecklingen ändå gått vidare.
När det gäller infrastrukturen pågår utbyggnad av Wifi i förvaltningens verksamheter. I februari fanns Wifi installerat på 20 enheter ytterligare 20 är igång.
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Fråga 2
Hur ser det fortsatta arbetet ut för att fullt ut implementera välfärdsteknologin
inom omsorgsförvaltningens verksamheter?
Fråga 3
Hur många webbkameror finns i dagsläget ute bland våra kunder?
Svar.
Omsorgsförvaltningen har arbetat med digitalisering under ett antal år, 2008
infördes Mobipen som gjorde besöken hos brukarna och dokumentationen säkrare. Mobipen har nu ersatts av Phoniro Care. Phoniro Care finns i hemtjänsten här
registreras när insatser startar och avslutas och innehåller en dokumentationen
del.
Införande av nyckel fria lås i Phoniro ger kortare inställelsetid vid larm vilket
innebär att man får sin hjälp snabbare, mindre stress för personalen och minskade transporter. Samtliga brukare som är berörda har sina lås på plats. Men eftersom det finns portlås i de allra flesta flerfamiljshusen i Kristianstad har införandet fullt ut tagit avsevärt längre tid än vad förvaltningen beräknat. Det finns
nu en plan för införande av Main entrance som kommer att lösa problemet. Det
handlar i nuläget om ca 50 fastigheter i vår kommun. Fullt genomfört kan nattpatrullerna röra sig på ett större område och ge snabbare insatser. Nattpatrullerna
blir därmed rörligare.
Laps Care som innebar att planeringen skulle bli effektivare. Laps Care har nu
ersatts av Life Care planering. Life Care planering som innebär att hemtjänsten
får sitt arbetsschema i mobilen Time Care för att få effektivare schema där kompetenserna användes på bästa sätt.
När det gäller välfärdsteknik har förvaltningen arbetat med trygghetslarm under
många år. Införandet av digitala trygghetslarm pågår. Under 2015 har försök
gjorts med e-tillsyn på natten. Projektet är utvärderat och kommer att införas. I
dag har fem personer valt e-tillsyn. Vi hoppas kunna bygga ut detta med upp till
15 användare under 2018. En avgörande fråga är om vi kan förlänga vårt avtal,

Utdragsbestyrkande
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2018-03-13

därefter krävs en upphandling. E-tillsyn testas av en person inom LSS/personlig
assistans.
Hotell lås installeras på lägenhetsdörrana till boenden. I första hand på de boenden som riktar sig till personer med demenssjukdom.
Sjuksköterskorna använder bärbara datorer i sitt arbete. Det innebär en säkrare
dokumentation och tillgång till patientinformation hemma hos brukaren som då
kan vara delaktig.
Ett nytt verksamhetssystem skall upphandlas.
Det finns ett stort antal hjälpmedel som tillhör välfärdsteknologin, hjälpmedel
som underlättar vardagen vid kognitiv svikt och som ökar självständigheten.
(sensorer som indikerar när någon lämnar rummet eller sin säng, GPS, påminnelse om tider för ex läkemedelsintag.)
Omsorgsförvaltningen ingår i ett kompetensprojekt Digilitt ett EU projekt där 9
skånska kommuner samverkar. Projektet syftar till att öka medarbetarnas kompetens och attityd till att använda ny teknik. Medarbetarnas attityd till att använda ny teknik är av stor vikt för genomförandet framöver. Omsorgsförvaltningen
har två enheter som deltar i projektet en enhet på Skärdal och en på Tätörtsvägen. Projektet löper under tiden 180301–191231 Under mars till augusti ligger
fokus på analys och kartläggning för att sedan gå in i en genomförandefas där
man ökar den digitala kompetensen hos medarbetarna. En projektledare är anställd.
Välfärdsteknologin utvecklas hela tiden i en rasande fart. Det är därför svårt att
bedöma om och när den skall vara fullt ut implementerad. Det kommer att vara
ett fortlöpande arbete utifrån vår plan för digitalisering/värlfärdsteknologi som
bygger på nämndens ambitionsnivå brukarnas behov och ekonomi.
Fråga 4
Finns det planer på att testa e-tillsyn med webbkameror även på våra särskilda
boende?
Svar.
Frågan har berörts. Det är en lösning som är möjlig både på vård och omsorgs-
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boenden och i gruppbostäder. För ett införande krävs en upphandling. I första
skedet ser jag att införandet i ordinärt boende är prioriterat.
Välfärdsteknologi är en av förutsättningarna för att lösa framtidens omsorg men
ger också varje människa en möjlighet att leva ett oberoende liv högre upp i
åldern.
Kopplat till införande av välfärdsteknologi finns ett antal frågeställningar inom
perspektiven medborgare, ekonomi, utveckling och medarbetare. Frågeställningar som är ytterst relevanta.
Det handlar om kostnader, tillhandahållande av utrustning, samtycke.
Det finns svåra avvägningar att utreda bl.a. integritets frågan vilket digitaliseringskommissionen också lyfter fram.
Teknik har en kostnad och sannolikt bara några få lösningar kommer att spara
pengar. Digitaliseringen kan också få motsatt effekt ett ex är Regionens IT- stöd
Mina planer. Ett stöd som skulle underlätta samarbetet mellan slutenvården,
primärvården och kommunerna. Systemet har i stället ökat arbetsbelastningen.
Arbetet med införande av välfärdsteknologi måste utgå från ett fokus på människan och inte tekniken (Digitaliseringskommissionen)

Sammanfattning
Carolina Hedenström (M) inger interpellation till Omsorgsnämndens ordförande
Marianne Eriksson (S) - Vad har skett inom området välfärdsteknologi inom omsorgsförvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag
Interpellation från Caroline Hedenström (M) 2018-03-15

Utdragsbestyrkande
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KF § 22

Interpellation - Kvalitetssäkra nämndemännen
Änr KS 2018/298

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får framställas.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) ställer interpellation till Lena Holst (C) – Kvalitetssäkra
nämndemännen.

Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Nilsson (SD) 2018-03-09

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 23

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i
Omsorgsnämnden efter Mattias Svensson (KD)
Änr KS 2018/70

Beslut


Välja Elsebeth Lemche (KD), Brännestadsvägen 109, 298 93 Huaröd till
ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Mattias Svensson (KD) fram till
den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Elsebeth Lemche (KD), Brännestadsvägen 109, 298 93 Huaröd till
ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Mattias Svensson (KD) fram till
den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 1.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Avsägelse Mattias Svensson (KD), 2018-01-15.

Utdragsbestyrkande
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KF § 24

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Östra
Skånes hjälpmedelsnämnd efter Mattias Svensson (KD)
Änr KS 2018/70

Beslut


Välja Elsebeth Lemche (KD), Brännestadsvägen 109, 298 93 Huaröd till
ny ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd efter Mattias Svensson
(KD) fram till den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Elsebeth Lemche (KD), Brännestadsvägen 109, 298 93 Huaröd till
ny ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd efter Mattias Svensson
(KD) fram till den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 2.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Avsägelse Mattias Svensson (KD), 2018-01-15.

Utdragsbestyrkande
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KF § 25

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Arbete
och välfärdsnämnden efter Marcus Bagan (S)
Änr KS 2018/93

Beslut


Välja Lars Olsson (S), Barkskeppsvägen 16, 296 37 Åhus till ny
ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter Marcus Bagan (S) fram till
den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Lars Olsson (S), Barkskeppsvägen 16, 296 37 Åhus till ny
ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter Marcus Bagan (S) fram till
den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 3.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Avsägelse Marcus Bagan (S), 2018-01-23.

Utdragsbestyrkande
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KF § 26

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot tillika
ordförande i gemensam nämnd för fastighets- och
arbetsplatsanknutna tjänster efter Gunnar Elvingsson
Änr KS 2018/260

Beslut


Välja ekonomidirektör Roger Zetterqvist till ny ledamot tillika
ordförande i gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna
tjänster efter redovisningschef Gunnar Elvingsson fram till den 31
december 2018.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja ekonomidirektör Roger Zetterqvist till ny ledamot tillika
ordförande i gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna
tjänster efter redovisningschef Gunnar Elvingsson fram till den 31
december 2018.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 4.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-05.
Avsägelse redovisningschef Gunnar Elvingsson, 2018-02-27.

Utdragsbestyrkande
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KF § 27

Avsägelse samt fyllnadsval som revisor efter Christian Pettersson (SD)
Änr KS 2018/274

Beslut


Välja Bill Nilsson (SD), Alunvägen 6, 296 72 Yngsjö till ny revisor efter
Christian Pettersson (SD) fram till den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Ludvig Ceimertz (M), Qazim Hasanaj (S), Ida Nilsson (MP), Anders Tell
(S), Lena Olsson (M), Jens Nordwander (S), Sven-Ove Reimers (SD),
Thord Bagan (S), Birgitta Book (S), Marianne Eriksson (S), Caroline
Hedenström (M), Bo Kron (S), Anita Reimers (SD), Yvonne Svensson
(SD), Anders Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Sonny Modig (L), Peter
Johansson (M), Maria Nilsson (S), Radovan Javurek (L), Carl-Henrik
Nilsson (SD), Ulf Börkell (SD), Tommy Nilsson (S), Sven Nilsson (C),
Martin Lovén (S), Carl-Henrik Henriz (MP), Johan Kronbäck (S), Mahmood Nareman (S), Katharina Weber (C), Fredrik Winberg (S), Niclas
Laudén (SD), Gösta Rickardsson (L), Christina Borglund (KD), Ulrika
Tollgren (S), Jonas Fasth (L), Stefan Haskå (M), Jörgen Johnsson (L),
Andreas Lekandersson (SD), Lena Holst (C), Jan Carlsson (S), AnnaKerstin Larsson (L), Ruzica Stanojevic (V), Anders Svensson (S), Ewa
Wemby (M), Dan Berger (S), Ellena Dellios Vukic (L), Pierre Månsson
(L), Sylvia Olander (M), Jens Andersson (SD), Emma Bruce (S), Kamilla
Danielsson (L), Qalinle Dayib (C), Ulf Persson (C), Therese Sturesson
(S), Lisbeth Thorsson (L), Agneta Wandefors Hörström (S), Eva Jakobsen (M) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Utdragsbestyrkande
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Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Bill Nilsson (SD), Alunvägen 6, 296 72 Yngsjö till ny revisor efter
Christian Pettersson (SD) fram till den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-06.
Avsägelse Christian Pettersson (SD), 2018-01-23.

Utdragsbestyrkande
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KF § 28

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot och
ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter
Niclas Nilsson (SD)
Änr KS 2018/282

Beslut


Välja Fia Rosenstråle (SD), Stortrappsvägen 42, 296 92 Yngsjö till ny
ledamot i Arbete och välfärdsnämnden efter Niclas Nilsson (SD) fram
till den 31 december 2018.



Välja Susanna Svensson (SD), Nosabyvägen 104, 291 94 Kristianstad till
ny ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter Fia Rosenstråle (SD)
fram till den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Fia Rosenstråle (SD), Stortrappsvägen 42, 296 92 Yngsjö till ny
ledamot i Arbete och välfärdsnämnden efter Niclas Nilsson (SD) fram
till den 31 december 2018.



Välja Susanna Svensson (SD), Nosabyvägen 104, 291 94 Kristianstad till
ny ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter Fia Rosenstråle (SD)
fram till den 31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 6.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-06.
Avsägelse Niclas Nilsson (SD), 2018-03-05.

Utdragsbestyrkande
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KF § 29

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Miljöoch hälsoskyddsnämnden efter Anders Nilsson (SD)
Änr KS 2018/285 1.1.1

Beslut


Välja Leino Svensson (SD), Ryavägen 8, 298 32 Tollarp till ny ersättare i
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Anders Nilsson (SD) fram till den
31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Leino Svensson (SD), Ryavägen 8, 298 32 Tollarp till ny ersättare i
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Anders Nilsson (SD) fram till den
31 december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-03-13 § 7.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-06.
Avsägelse Anders Nilsson (SD), 2018-03-05.

Utdragsbestyrkande
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KF § 30

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018
Änr KS 2017/827

Beslut


Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018 revideras och fastställs enligt förslag.

Sammanfattning
Presidiet föreslår kommunfullmäktige att hålla sammanträde under 2018
enligt följande med revidering (se röd text):
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
September
Oktober

Datum
16
13
13
17
15
12
18
16

Tidpunkt
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

Förslag på ny dag/tid är 9 oktober kl. 13.00
November 20
09.00
Förslag på ny dag/tid är 13 november kl. 13.00
December 12
Förslag på ny tid är kl. 09.00 Budget

Utdragsbestyrkande

13.00 OBS. Onsdag
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Ordförandes förslag till Kommunfullmäktige


Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018 revideras och fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-02-26

Utdragsbestyrkande
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KF § 31

Försäljning av Skatan 19
Änr KS 2016/880

Beslut


Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Bengt och
Carin Bergman, avseende försäljning av fastigheten Skatan 19 för en
köpeskilling om 5.100.000 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunen har ägt marken sedan 1957. Kommunen uppförde 1978 en
byggnad för att inrymma förskola. Under tiden fram till 2002 har Tobakslyckans förskola varit lokaliserad här, därefter har byggnaden endast
använts för tillfälliga lösningar. De sista åren har byggnaden nyttjats av
Åhus Simsällskap. Föreningen är idag lokaliserad till andra lokaler och
byggnaden står oanvänd. Fastigheten är i gällande detaljplan utlagd som
mark för bostad.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-22, § 56 att Skatan 19 skulle säljas.
Fastigheten har varit utannonserad till försäljning under november i
Kristianstadsbladet, www.kristianstad.se och på Objektvision. Vid tiden för
intresseanmälans utgång hade femton personer/företag anmält sitt
intresse och var med i budgivningsprocessen som hanterades i enlighet
med de förutsättningar som angavs i försäljningsprospektet.
Kommunledningskontoret föreslår att fastigheten säljs till Bengt Bergman
och Carin Bergman, som är beredda att betala 5.100.000 kronor vilket var
det högsta budet. Tillträde kan ske den 3 april 2018.
Fastighetens bokförda värde är cirka 429.000 kronor.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Bengt och
Carin Bergman, avseende försäljning av fastigheten Skatan 19 för en
köpeskilling om 5.100.000 kronor.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-24 § 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-17 § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-20.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.

Utdragsbestyrkande
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KF § 32

Detaljplan för del av Hedentorp 1 :20 m.fl., Helgedalsskolan i Kristianstad BN 2016-000279
Änr KS 2016/80

Beslut


Anta detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m.fl., Helgedalsskolan i
Kristianstad.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Planläggningen omfattar ett markområde norr om nuvarande Helgedalsskolan på Helgedal som består av skogsvegetation och odlingsmark.
Detaljplanen möjliggör ett utökat skolområde så att tillräckliga ytor för lek,
idrott, parkering och angöring kan tillgodoses i samband med att
Helgedalsskolan byggs ut och en ny förskola uppförs. Samtidigt möjliggörs
en ny tillfart till skolområdet norrifrån via Norra vägen för att avlasta
Sibyllevägen från biltrafik.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäkitige


Utdragsbestyrkande

Anta detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m.fl., Helgedalsskolan i
Kristianstad.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-24 § 8.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-17 § 7.
Byggnadsnämndens beslut 2017-11-28 § 206.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-15.
Plankarta med bestämmelser 2017-11-15.
Planbeskrivning inklusive behovsbedömning för miljökonsekvensbeskrivning 2017-11-15.
Granskningsutlåtande 2017-11-15.
Samrådsredogörelse 2017-08-14.
Trafikutredning Helgedalsskolan 2016-12-16.

Utdragsbestyrkande
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KF § 33

Detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6 i Kristianstad
BN 14-2897
Änr KS 2013/509 4.3.2

Beslut


Anta detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6 i Kristianstad.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Sonny Modig (L) och Christina Borglund (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Roland Offrell (MP) yrkar på följande ändringsyrkande;
Sid 13, andra stycket, andra meningen ersätts med;
Utformning av gestaltning skall göras utifrån ett hållbarhetsperspektiv där
minsta möjliga miljöbelastning skall prägla byggnation och materialval.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Roland
Offrell (MP) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
att avslå detsamma.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att pröva en förtätning av befintligt stadskvarter
med blandade funktioner. Planen ska möjliggöra för främst bostäder men
även handel, service, skola, vuxenutbildning och kontor samt tillhörande
ytor för rekreation, lek, trafik och parkering. Husen mot framförallt Kanalgatan föreslås innehålla centrumverksamheter och handel i botten-

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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våningen samt bostäder på våningsplanen ovanför. Bebyggelsen ska
variera i höjd där den högsta möjliga nockhöjden är 30 meter.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6 i Kristianstad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-14 § 23.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-07 § 24.
Byggnadsnämndens beslut 2018-01-30 § 8.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-17.
Plankarta 2018-01-17.
Planbeskrivning 2018-01-17.
Samrådsredogörelse 2016-08-17.
Granskningsutlåtande 2017-09-12.
Granskningsutlåtande 2 2018-01-17.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 34

Detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85,
Rigeleje camping, Degeberga sommarby, BN 080015
Änr KS 2008/786

Beslut


Anta detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85, Rigeleje camping,
Degeberga sommarby.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Carl-Henrik Henriz (MP), Sonny Modig (L) och Christina Borglund (KD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Rigeleje camping
västerut på intilliggande naturmark och även en mindre utökning åt söder,
vilket innebär att ytterligare uppställningsplatser för husbilar och husvagnar samt tältplatser kan anläggas samt även att ett mindre antal
övernattningsstugor kan byggas. Inför antagandeskedet har ett flertal
mindre justeringar gjorts av planhandlingarna.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Anta detaljplan för Maglehem 23:71, Maglehem 23:85, Rigeleje camping,
Degeberga sommarby.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-02-07 § 25.
Byggnadsnämndens beslut 2018-01-30 § 7.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-01-17.
Planbeskrivning 2008-09-30.
Reviderad: 2009-05-26.
Reviderad: 2009-10-27.
Reviderad: 2015-02-11.
Reviderad: 2016-04-12.
Reviderad: 2017-08-14.
Reviderad: 2018-01-17
Plankarta 2018-01-17.
Samrådsredogörelse 2009-05-26.
Reviderad: 2015-02-11.
Reviderad 2017-08-14.
Utlåtande (utställning 1) 2009-10-27.
Reviderad 2015-02-24.
Reviderad 2017-08-14.
Utlåtande (utställning 2) 2016-04-12.
Reviderad 2017-08-14.
Utlåtande (utställning 3) 2018-01-17.
Miljökonsekvensbeskrivning (Tyréns) 2015-02-11.
Reviderad: 2018-01-17.
Naturvärdesinventering 2015-01-30.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 35

Motion - Landskronamodellen
Änr KS 2015/1178

Beslut


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

Reservation
Niclas Nilsson (SD), Christina Borglund (KD) och Ruzica Stanojevic (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Niclas Nilsson (SD) och Björn Söder (SD) yrkar bifall till motionen.
Anders Tell (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ruzica Stanojevic (V) och Christina Borglund (KD) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på förslagen och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs
Huvudförslaget antas vara Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till motförslag
till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar
att utse Niclas Nilsson (SD) förslag till motförslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Följande voteringsproposition upprättas och godkänns;
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till Niclas Nilsson (SD) förslag
Voteringsresultat
Omröstning företages öppet och utfaller med 54 ja-röster och 13 nej-röst 3
personer avstod och 1 person var frånvarande.

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.

Justerarens signatur

2 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

-

Inte misskött sin relation med ABK.

-

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

Justerarens signatur

3 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

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
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-16 § 11.
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

Justerarens signatur

4 (4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 36

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

Beslut


Anse motionen besvarad

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
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-16 § 12
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.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-15 § 223.
Motion 2016-10-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 37

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

Beslut


Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling
Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen respektive bifall till
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-20 § 13
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-20 § 301

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

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

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 38

Motion - Urbana Hembygdsgårdens framtid riskeras
Änr KS 2015/1223

Beslut


Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Radovan Javurek (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-01-16 § 14.
Kommunstyrelsens 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

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 39

Bordlagd motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i anslutning till gågatorna
Änr KS 2017/1355

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) inger motion med förslag att utreda möjligheten
att sätta upp pollare i anslutning till gågatorna.

Beslutsunderlag
Motion från Annelie Fälth Simonsson (SD) 2017-12-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 40

Bordlagd motion - Hantering av ett katastrofläge för Centrala reningsverket i Kristianstad
Änr KS 2018/35

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Peter Johansson (M) inger motion – Vilken beredskap har Kristianstads kommun
att hantera ett katastrofläge för Centrala reningsverket.

Beslutsunderlag
Motion från Peter Johansson (M) 2018-01-06

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 41

Bordlagd motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att duscha tryggt och säkert,
högsta integritet efter skolidrotten
Änr KS 2018/52

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) inger motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har
möjlighet att duscha tryggt och säkert, högsta integritet efter skolidrotten.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Ohlsson (M) 2018-01-10

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 42

Bordlagt medborgarförslag - Sovande jour ska räknas som full arbetstid i verksamheter inom arbete
och välfärdsförvaltningen
Änr KS 2017/1316

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att sovande jour ska
räknas som full arbetstid i verksamheter inom arbete och välfärdsförvaltningen. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige,
bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts
genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-12-12

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 43

Bordlagt medborgarförslag - Underhåll/upprusta
bollplanen Södra Äspet, samt placera ett antal bänkar på vardera långsida
Änr KS 2018/31

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att – Underhåll och upprusta bollplanen Södra Äspet, samt placera ett antal bänkar på vardera
långsida. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till
Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-03

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 44

Bordlagt medborgarförslag - Återinförande av arbetsplatsparkeringstillstånd
Änr KS 2018/45

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att återinföra arbetsplatsparkeringstillstånd. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har
Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet
att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-09

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 45

Bordlagt medborgarförslag - Avslå byggplaner på
Tempotorget, upprusta befintligt torg istället
Änr KS 2018/47

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Byggnadsnämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att avslå byggplaner på
Tempotorget och upprusta befintligt torg istället. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som
anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Byggnadsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-08

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 46

Bordlagt medborgarförslag - Utegym i korsningen
Sångvägen och Åsvägen i Hammar
Änr KS 2018/43

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett utegym i
korsningen Sångvägen och Åsvägen i Hammar. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3
kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-04

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 47

Bordlagt medborgarförslag - Allmänt förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning inom tätbebyggt område i kommunen
Änr KS 2018/44

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det införs ett allmänt

förbud mot försäljning och användning av fyrverkerier och pyroteknisk
utrustning inom tätbebyggt område i kommunen. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som
anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-03

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 48

Medborgarförslag - Arbeta aktivt med att förverkliga
de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
Änr KS 2017/12

Beslut


Bifalla medborgarförslaget

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Fredrik Winberg (S) och Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
Jan Lindelöf, Kristianstad, föreslår i medborgarförslaget att Kristianstads
kommun aktivt ska arbeta för att förverkliga de 17 målen i Agenda 2030.
Agenda 2030 och de 17 globala målen står i samklang med Kristianstads
kommuns ambition att arbeta långsiktigt och hållbart utifrån de tre
hållbarhetsaspekterna. Genom de uppdrag som finns i Kristianstads
kommun inryms mycket av det som finns i Agenda 2030 och de globala
målen. Arbetet med hållbar utveckling är omfattande men kan förstärkas
ytterligare genom en tydligare anknytning till de globala målen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Bifalla medborgarförslaget.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2018-01-24 § 16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-17 § 15.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-09.
Yttrande över förslag till beslut 2017-12-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-12-07.
Remiss 2017-06-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 78.
Medborgarförslag 2017-01-03.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 49

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

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Åhuspartiet föreslår i
motion att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i våra kommunala skolor.

Beslutsunderlag
Motion 2018-01-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 50

Motion - Bygg ett stationsnära garage!
Änr KS 2018/126

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Carl-Henrik Nilsson (SD) föreslår i motion att Kristianstads kommun snarast
utreder förutsättningarna och kostnaderna för att uppföra ett cykelgarage i ett
stationsnära läge.

Beslutsunderlag
Motion från Carl-Henrik Nilsson (SD) 2018-01-30

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 51

Motion - Inför Lag Om Valfrihetssystem (LOV) på servicetjänsterna städ och tvätt som idag utförs av personal inom hemtjänsten.
Änr KS 2018/289

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Caroline Hedenström (M) föreslår i motion att Kristianstads kommun inför
Lag Om Valfrihetssystem (LOV) inom servicetjänsterna städ och tvätt som
idag utförs av personal inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag
Motion från Caroline Hedenström (M) 2018-03-07

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 52

Motion - Möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens medarbetare som tillfälligt vistas i Rådhus Skåne
Änr KS 2018/297

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M), Ewa Wemby (M) och Peter Johansson (M) föreslår i motion
att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram
förslag som möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens medarbetare som
tillfälligt vistas i Rådhus Skåne.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Ohlsson (M), Ewa Wemby (M) och Peter Johansson (M)
2018-03-07

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 53

Motion - Riksgymnasium för motorsport
Änr KS 2018/300

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Peter Johansson (M) och Lena Ohlsson (M) föreslår i motion att ge Barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att arbeta fram underlag som möjliggör etablering av ett Motorsportsgymnasium på Wendesgymnasiet.

Beslutsunderlag
Motion från Peter Johansson (M) och Lena Ohlsson (M) 2018-03-12

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 54

Medborgarförslag - Förbjud nyårsraketer
Änr KS 2018/75

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att förbjuda nyårsfyrverkerier. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige,
bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts
genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-18

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 55

Medborgarförslag - Inför utbildningsprogrammet
"Mentorer i våldsprevention"(MVP) på alla högstadium- och gymnasieskolor i Kristianstads kommun
Änr KS 2018/102

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man inför utbildningsprogrammet ”Mentorer i våldsprevention” (MVP) på alla högstadie- och
gymnasieskolor i Kristianstads kommun. I enlighet med kommunallagen 5
kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap §
9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 56

Medborgarförslag - Redovisa alla inkomna medborgarförslag på kommunens hemsida
Änr KS 2018/174

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att alla inkomna medborgarförslag redovisas på kommunens hemsida. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3
kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-30

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 57

Medborgarförslag - Lämna ett E-förslag till Kristianstads kommun
Änr KS 2018/175

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det införs att alla kan
lämna E-förslag via webben till vår kommun. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3
kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 58

Medborgarförslag - Tillsätt en kvinnofridsamordnare
i Kristianstads kommun
Änr KS 2018/176

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att tillsätta en kvinnofridsamordnare i Kristianstads kommun. I enlighet med kommunallagen 5 kap
§ 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9,
möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i
ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 59

Medborgarförslag - Bygg tempererade friluftsbad
samt kallbadhus i Kristianstad.
Änr KS 2018/177

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att men bygger tempererade friluftsbad samt kallbadhus i Kristianstad. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3
kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-05

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 60

Medborgarförslag - Bättre belysning på torgen och
dess omkringliggande vackra byggnader
Änr KS 2018/178

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag om bättre belysning på
torgen och dess omkringliggande vackra byggnader. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som
anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 208-02-02

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 61

Medborgarförslag - Vegetarisk mat som standard i
skolor och förskolor
Änr KS 2018/212

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att som standard servera
vegetarisk mat i skolor och förskolor. I enlighet med kommunallagen 5 kap
§ 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9,
möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i
ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-15

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 62

Medborgarförslag - Höj- och sänkbara skrivbord/arbetsbord för skolelever i kommunen
Änr KS 2018/228

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunens skolelever får tillgång till höj- och sänkbara skrivbord i klassrummen. I enlighet
med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de
fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller
annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för
beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 63

Medborgarförslag - Erbjud alla (invånare och besökare) ett enkelt och smidigt sätt att använda laddstationerna för elbil/hybrid.
Änr KS 2018/273

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att erbjuda alla (invånare
och besökare) ett enkelt och smidigt sätt att använda laddstationerna för
elbil/hybrid. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta
till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-03-02

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 64

Medborgarförslag - Skapa en säker passage för cyklister och fotgängare över Gustaf Hellströms väg till
Lasarettsboulevarden
Änr KS 2018/71

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det skapas en säker
passage för cyklister och fotgängare över Gustaf Hellströms väg till Lasarettsboulevarden. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har
väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-16

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 65

Medborgarförslag - Återkalla kommunens beslut
angående badhuset och överlåta projektet till privata aktörer
Änr KS 2018/61

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att återkalla kommunens
beslut angående badhuset och överlåta projektet till privata aktörer. I
enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-01-11

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 66

Medborgarförslag - Anhållan om att träd planteras
längs Kanalgatans västra sida
Änr KS 2017/1307

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det planteras träd
längs Kanalgatans västra sida. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25
har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett
ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-12-07

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-03-13

KF § 67

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/1334
Niclas Nilsson (SD) frågar Lena Holst (C) – Har Centern i Kristianstad kvalitetssäkrat de nämndemän som ni nominerat till domstolar så att ni säkert
vet att de dömer efter svensk lag och inte Sharialag.
Lena Holst (C) svarar på frågan.
Lena Ohlsson (M) frågar Sven Nilsson (C) – Säkerhetsåtgärder på Industrigatan när det gäller streetrace.
Sven Nilsson (C) svarar på frågan.
Peter Johansson (M) frågar Ulrika Tollgren (S) – Varför har vi bönerum på
Komvux.
Ulrika Tollgren (S) svarar på frågan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

