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Sammanträdesdatum

2018-06-12

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 16:05

Beslutande

Enligt förteckning

Ersättare

Övriga närvarande

Hanna Nicander, nämndsekreterare
Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Annelie Fält Simonsson (SD)

Utses att justera

Katarina Honoré (S)

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2018-06-26

Sekreterare

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

Paragrafer

93-95, 97-99, 101-146

Hanna Nicander
Ordförande

………………………………………

Anna-Kerstin Larsson
Justerare

………………………………………

…………………………………..

Katarina Honoré (S)

Annelie Fält Simonsson (SD)

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-06-12

Datum då
anslaget sätts upp

2018-06-27

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

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

Hanna Nicander

2018-07-20
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Sammanträdesdatum

2018-06-12

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-16:00.

Beslutande

Enligt förteckning

Ersättare

Övriga närvarande

Hanna Nicander, nämndsekreterare
Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Katarina Honoré

Sekreterare

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

Justeringens
tid och plats

Ordförande
Justerare

Styrelse/Nämnd

Datum då
anslaget sätts upp
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

Utdragsbestyrkande

Rådhus Skåne 2018-06-26

Annelie Fälth Simonsson

Hanna Nicander

Paragrafer

96, 100

……………………………………………………

Anna-Kerstin Larsson

…………………………………………………… ………………………………………………………….

Katarina Honoré

Annelie Fälth Simonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Kommunfullmäktige
2018-06-13
Rådhus Skåne

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

Hanna Nicander

Sammanträdesdatum 2018-06-12
Datum då
anslaget tas ned

2018-07-04

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-12
Ledamöter

Parti

Alarini

Shrouq

Berger

Dan

Andersson
Bagan

Björck
Book

Borglund
Bruce

Carlsson
Carlsson

Ceimertz

Danielsson
Dayib

Dellios Vukic
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Bo
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Monica Roos

S
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Qazim
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L
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Ulf Börkell

S
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Tjänstgörande ersättare
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Persson
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Reimers
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Sandelin

Silverbern
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Stone

Sturesson
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Svensson
Svensson
Söder
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Wemby

Winberg

Göran

Pierre

Anders

Carl-Henrik
Ida

Maria

Niclas
Sven

Tommy

M
L

SD
SD

MP
S

SD
C
S

Björn

SD

Lena

M

Jens

Sylvia
Ulf

Anita

Sven-Ove
Gösta

Roland
Bo

Ruzica

Anders

Therese

S

M
C

SD
SD
L
S

M
V

SD
S

Kjell-Erik

ÅÅ

Björn

SD

Anders

Yvonne
Anders
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S

T o m 15.45 ärende 21

T o m 15.45 ärende 21
Niklas Lauden

Lars Olsson

Britt-Marie Angergård

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

Nämnd/Styrelse:
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Kommunfullmäktige

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

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

Ärenden
Nr
1

Anmälan om ersättare

3

Val av justerare

2
4

A
B
C
D
E
F

Upprop

Delgivningar

Växjö tingsrätt dom 2018-04-06 - Överklagan detaljplan Maglehem
10:2, detaljplanen upphävs på grund av otillräcklig utredning av
förekomst/förutsättning för tex sandödla och hedblomster
Länsstyrelsen i Skåne beslut 2018-04-12 -Tillsyn över kommunens
beslut att anta detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6, Kristianstads
kommun
Länsstyrelsen i Skåne beslut 2018-04-12 - Statlig kontroll över
kommunens beslut att anta detaljplan för Maglehem 23:71 och
23:85, Rigeleje camping
Laga kraftbesked detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m fl,
Helgedalsskolan i Kristianstad

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) –
Omsorgsnämnden
Stiftelsernas årsredovisningar år 2017

2017/1333

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärenden
G
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Länsstyrelsens protokoll 2018-05-17 - ny ledamot i
Kommunfullmäktige efter Malin Emilsson (S)
Informationer

2017/1329

Revidering av investeringsbudget 2018

2016/1008

Detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41 i Åhus BN 161285

2017/1163

Avsägelse uppdrag som ersättare i Valnämnden - Kerstin
Brangefors (S)
Reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB

2018/473
2018/529

Taxor för Naturum

2018/375

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster - Diakonvägen
med flera fastigheter

2018/508

Utvidgning av verksamhetsområde Odders väg, Österslöv

2018/348

Utvidgning av verksamhetsområde Emmas väg, Knut den Stores
väg, Öllsjö

2018/507

Utvidgning av verksamhetsområde för Betgrepen 2 m.fl fastigheter,
Näsby

2018/510

Utvidgning av verksamhetsområde för Mansdala 4:9

2018/513

Utvidgning av verksamhetsområde för Hammarshus
handelsområde och bostäder

2018/509

Utvidgning av verksamhetsområde för Nybodalsvägen, Viby

2018/511

Utvidgning av verksamhetsområde för Dösvägen, Åby

2018/512

Samordningsförbundets Skåne Nordost Årsredovisning
verksamhetsåret 2017

2018/581

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (5)

Ärenden
20

Motion - Bättre boendeplanering för kommunens äldre

2003/991

22

Ledamöternas frågestund

2017/1334

21

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag
Se kommunens digitala anslagstavla på kristianstad.se
Sammanträdet sänds på www.kristianstad.se/webbtv

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus
Skåne i Kristianstad fr o m 2018-06-04
Kristianstad 2018-05-30

Anna-Kerstin Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

Tillkommande Valärenden
Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden – Niclas Nilsson (SD).
Fyllnadsval som nämndeman i Kristianstads Tingsrätt efter Orsolya Fabian (S).
Motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag

Motion från Lena Ohlsson (M) - Ge elever möjlighet att prova samt utvärdera skolmaterial
inför upphandling för bättre o mer hållbar utveckling samt bättre miljötänk
Motion från Ida Nilsson (MP) - Gör Kristianstad till försökskommun för sänkt
rösträttsålder.

Motion från Ida Nilsson (MP) - Inrätta ett ungdomsråd i Kristianstads kommun.

Motion från Niclas Nilsson (SD) – Inför ett förbud mot böneutrop I Kristianstads lokala
ordningsföreskrifter.

Interpellation från Annelie Fälth Simonsson (SD) - Hur säkerställer ni att erfarna lärare
stannar kvar i kommunen?

Interpellation från Niclas Nilsson (SD) till Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson
(L) – Hur ställer du dig till böneutrop i Kristianstads kommun?
Interpellation från Niclas Nilsson (SD) till Anders Tell (S)– Miljözoner i Kristianstads
kommun.
Medborgarförslag - Träffpunkt för gemenskap och språk.
Medborgarförslag - Fler trafikljus i Degeberga.

Medborgarförslag - Riv gamla fängelset och placera badhuset här.

Medborgarförslag - Underhållsarbete även av fundamentet vid Archimedes skruv.
Medborgarförslag - Se över trafiksituationen i Hammar.

Medborgarförslag - Inrätta minnesplats på lämplig plats i Kristianstad, hedra de som gjort
humanitära & fredsbevarande insatser.
Medborgarförslag - Öppna Blekingevägen i Hammar för trafik.

Medborgarförslag - Bygg fler planer för aktiviteter som till fotboll, innebandy, basket - på
olika områden i staden.
Medborgarförslag - Sätt upp belysning på bron mellan Vilan och Hedentorp.

Medborgarförslag - Ny cykelväg utmed Industrigatan från Snapphanevägen till
Nosabyvägen.
Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Fjälkinge.
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

Medborgarförslag - Avhärda vattnet innan det skickas ut i ledningarna till
kunder/konsumenter.

Medborgarförslag - Mer tomter för nybyggnation av lägenheter i markplan samt villor i
Degeberga.
Medborgarförslag - Angående uppställningsplats av mobil bastu för vinterbadande
entusiaster.

Medborgarförslag - Belysa alla broar längs motorvägen utanför Kristianstad med orange
lampor(orangea staden) samt någon blå (för att uppmärksamma vattenriket).
Medborgarförslag - Använda området kring Österäng/Hammar på stadsförtätande sätt
(gamla golfområdet vid Nosaby IF).
Medborgarförslag - Använd fd Sparbankslokalen i Vä som komplement till mötesplats
Skärdal.

Medborgarförslag - Enkelrikta de två vägarna åt vardera hållet från Åvägen, Åhus, på båda
sidorna om hållplatsen Nyponvägen.
Medborgarförslag - Ge Kristianstads ridsällskap möjlighet att rida under lektionstid i
närområdet vid Ängamöllan.
Medborgarförslag - Viltstaket längs med E22 mellan avfart Vä och korset för avfart
Hässleholm/Kalmar/Biltema.
Medborgarförslag - Busshållsplats vid Kristianstads ridsällskap.

Medborgarförslag - Utför ett eller två övergångsställen på Widellsgatan 1-2 på Söder i
Kristianstad.

Medborgarförslag - Anlägg cykelväg alternativt trottoar på Gälltoftavägen inne i Rinkaby
by.
Medborgarförslag - Skapa en hundrastgård i Skärdalsparken i Öllsjö.

Medborgarförslag - Bygg en hundrastgård i centrala Kristianstad där man kan släppa ut
sina hundar.
Medborgarförslag - Måla vattentornet i Kristianstad så det blir ett landmärke för
Kristianstad, tex orange och svart (orangea staden).

Medborgarförslag - Sätt upp en skylt på träbron vid Naturum som anger vilken sida
gående/cyklande ska välja.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 93

Delgivningar
Änr KS 2017/1333

Beslut


Till handlingarna.

Växjö tingsrätt dom 2018-04-06 - Överklagan detaljplan Maglehem 10:2,
detaljplanen upphävs på grund av otillräcklig utredning av förekomst/förutsättning för tex sandödla och hedblomster.
Länsstyrelsen i Skåne beslut 2018-04-12 -Tillsyn över kommunens beslut
att anta detaljplan för Bajonetten 3, 4, 5 och 6, Kristianstads kommun.

Länsstyrelsen i Skåne beslut 2018-04-12 - Statlig kontroll över kommunens beslut att anta detaljplan för Maglehem 23:71 och 23:85, Rigeleje
camping.
Laga kraftbesked detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m fl, Helgedalsskolan i Kristianstad.
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) – Omsorgsnämnden.
Stiftelsernas årsredovisningar år 2017.
Länsstyrelsens protokoll 2018-05-17 - ny ledamot i Kommunfullmäktige
efter Malin Emilsson (S).

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 94

Informationer
Änr KS 2017/1329

Utdragsbestyrkande



Revisionsrapport avseende granskning av elevhälsans uppdrag, organisation och arbete



Revisionsrapport granskning av styrning av IT- och informationssäkerhet



Revisionsrapport granskning av omstrukturering av inköpsprocess



Göran Thessén informerar om verksamheten C4 Energi AB

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 95

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Valnämnden
efter Kerstin Brangefors (S)
Änr KS 2018/473 1.2.5

Beslut


Bifalla Kerstin Brangefors (S) avsägelse.



Välja Thomas Nilsson (S), Myrvägen 25, 291 43 Kristianstad till ny
ersättare i Valnämnden efter Kerstin Brangefors (S) fram till den 31
december 2018.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Bifalla Kerstin Brangefors (S) avsägelse.



Välja Thomas Nilsson (S), Myrvägen 25, 291 43 Kristianstad till ny
ersättare i Valnämnden efter Kerstin Brangefors (S) fram till den 31
december 2018.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-06-12 § 21.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-06-05.
Avsägelse Kerstin Brangefors (S), 2018-04-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 96

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot och ersättare
i Omsorgsnämnden efter Niclas Nilsson (SD)
Änr KS 2018/630 1.2.5

Beslut


Bifalla Niclas Nilssons (SD) avsägelse.



Välja Anita Reimers (SD), Infanterivägen 2 A, 291 35 Kristianstad till ny
ledamot i Omsorgsnämnden efter Niclas Nilsson (SD) fram till den 31
december 2018.



Välja Malin Kemgren (SD), Hästhovsstigen 1, 296 34 Åhus till ny
ersättare i Omsorgsnämnden efter Anita Reimers (SD) fram till den 31
december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



Bifalla Niclas Nilssons (SD) avsägelse.



Välja Anita Reimers (SD), Infanterivägen 2 A, 291 35 Kristianstad till ny
ledamot i Omsorgsnämnden efter Niclas Nilsson (SD) fram till den 31
december 2018.



Välja Malin Kemgren (SD), Hästhovsstigen 1, 296 34 Åhus till ny
ersättare i Omsorgsnämnden efter Anita Reimers (SD) fram till den 31
december 2018.



Paragrafen justeras omedelbart.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-06-12 § 22.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-06-05.
Avsägelse Niclas Nilsson (S), 2018-06-05.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 97

Fyllnadsval som nämndeman i Kristianstads tingsrätt
efter Orsolya Fabian (S)
Änr KS 2018/628 1.2.5

Beslut


Välja Titti Tingström Larsson (S), Kumlevägen 22, 291 67 Fjälkinge till
nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Orsolya Fabian (S) fram till
den 31 december 2019.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige


Välja Titti Tingström Larsson (S), Kumlevägen 22, 291 67 Fjälkinge till
nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Orsolya Fabian (S) fram till
den 31 december 2019.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2018-06-12 § 23.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-06-05.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 98

Revidering av investeringsbudget 2018
Änr KS 2016/1008

Beslut


Fastställa investeringsbudgeten 2018 till 1 091,9 mkr varav 864,5 mkr
för den skattefinansierade verksamheten och 227,4 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga.

Sammanfattning
Investeringsbudgeten föreslås efter revidering fastställas till 1 091,9 mkr
vilket är en ökning jämfört årsbudgeten med +100,5 mkr.
Investeringsbudgeten för 2018, enligt Kommunfullmäktiges beslut i
november uppgår till 816,6 mkr för den skattefinansierade delen och 174,8
för den taxefinansierade delen (VA), totalt 991,4 mkr. Ombudgetering bör
beviljas med 100,5 mkr, vilket är en summa som i huvudsak består av
pågående projekt som inte hunnit slutföras under 2017, men också av
förändringar till följd av att tidplanen för redan beslutade projekt
förändrats. Dessutom finns tillkommande projekt till följd av ändrade
behov. Den reviderade investeringsbudgeten uppgår därefter till 864,5 mkr
för den skattefinansierade delen och 227,4 mkr för den taxefinansierade
verksamheten (VA), totalt 1 091,9 mkr.
Den reviderade investeringsbudgeten föranleder inte att låneramen för
2018 behöver höjas.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Fastställa investeringsbudgeten 2018 till 1 091,9 mkr varav 864,5 mkr
för den skattefinansierade verksamheten och 227,4 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 88.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 102.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-03.
Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investeringsbudget enligt bilaga.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 99

Reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB
Änr KS 2018/529 1.3.1

Beslut


Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKFAB) att till C4 Energi
AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Jäv
Roland Sandelin (S), Lena Fantenberg (S) och Niclas Nilsson (SD) deltar
inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB antogs av Kommunfullmäktige i
september 2017. Under höst och vinter har en dialog på ledningsnivå förts
mellan bolaget och kommunen om hur den återstående delen av fiberutbyggnaden inom kommunen påverkar bolagets ekonomi. För att uppnå
målsättningen om tillgång till fiber för minst 95 % av hushåll och företag år
2020 kan det komma att krävas att bolaget investerar i utbyggnadsprojekt
som i dagsläget inte bedöms lönsamma. Mot den här bakgrunden föreslås
en revidering av ägardirektiven.
Arbetet med att ta fram förslaget till reviderat ägardirektiv har bedrivits i
dialog med bolagsledningen.
I bilaga återfinns förslag till reviderat ägardirektiv. Förslag till ny text är
röd och text som föreslås tas bort är överstruken.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB.



Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKFAB) att till C4 Energi
AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 89.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 103.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-09.
Förslag till nytt ägardirektiv.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 100

Detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41
i Åhus BN 16-1285
Änr KS 2017/1163

Beslut


Anta detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41 i Åhus.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en livsmedelsbutik inom
befintligt verksamhetsområde i centrala Åhus. Detaljplanen handläggs med
utökat planförfarande och har varit på granskning under våren 2018.
Under granskningstiden inkom två skrivelser som föranlett redaktionella
justeringar av planförslaget, vilket framgår i det till ärendet hörande
granskningsutlåtandet.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anta detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av Åhus 3:41 i Åhus.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 100.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 111.
Byggnadsnämndens beslut 2018-04-24 § 65.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-11.
Plankarta 2017-10-18 reviderad 2018-04-11.
Planbeskrivning 2017-10-18 reviderad 2018-04-11.
Granskningsutlåtande 2018-04-11.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Samrådsredogörelse 2018-02-05.
Markteknisk rapport 2017-04-28.
Trafikutredning 2017-05-08.
Dagvattenutredning 2017-06-07 reviderad 2018-01-18.
Florainventering 2017-06-17 reviderad 2017-09-06.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 101

Taxor för Naturum
Änr KS 2018/375

Beslut


Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-12 § 191 taxor för
Naturum Vattenriket.



Fastställa taxor för hyra av mötesrum samt naturvägledning att gälla
från och med 2018-08-01.

Sammanfattning
Naturum Vattenriket har sedan starten år 2010 haft taxor för uthyrning av
mötesrum samt för naturvägledning. Taxorna har nu reviderats och
anpassats till det system med taxaindelning som gäller för Rådhuset.
Eftersom det innebär en större justering har vi för tydlighetens skull valt
att samla de nya taxorna i ett nytt dokument och föreslår att de gamla
taxorna upphävs och de nya antas.
Mötesrummet på naturum Vattenriket ligger i husets östra del med fin vy
över naturumsjön. När lokalen inte används för naturums egen verksamhet
finns möjlighet att hyra ut lokalen för möte eller föredrag. Hyran för mötesrummet på naturum är differentierad utifrån tre kategorier. Kategorierna
har anpassats efter modellen från Rådhus Skåne.
Taxorna för naturvägledning (guidning, föredrag och utomhusguidning)
bibehålls i sin utformning men är prisjusterade.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2010-10-12 § 191 taxor för
Naturum Vattenriket.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige



2018-06-12

Fastställa taxor för hyra av mötesrum samt naturvägledning att gälla
från och med 2018-08-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 106.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 115.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-03.
Förslag till taxor för naturum Vattenriket.
Beräkningsunderlag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 102

Utvidgning av verksamhetsområde Odders väg,
Österslöv
Änr KS 2018/348 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten gata och fastighet så att dessa omfattar fastigheterna enligt
bifogad förteckning och karta.

Sammanfattning
På Odders väg i Österslöv ligger två fastigheter som i dagsläget inte ingår i
verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata och
dag-vatten fastighet. Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till det
befintliga verksamhetsområdet och är i detaljplan utpekade för bostäder.
Med anledning av rådande markförhållanden och beslut i detaljplan
föreligger behov av samtliga vattentjänster, dricksvatten, spillavlopp samt
dagvatten gata och fastighet. Kommunen har därmed skyldighet att
bestämma verksamhetsområdet i enlighet med 6§ lag (2006:412) om
allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen).

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Utvidga verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten och
dagvatten gata och fastighet så att dessa omfattar fastigheterna enligt
bifogad förteckning och karta.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-25 § 77.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-11 § 70.
Tekniska nämndens beslut 2018-03-15 § 15.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-02-08.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 103

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Diakonvägen med flera fastigheter
Änr KS 2018/508 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dagvatten gata och fastighet så att det omfattar fastigheterna enligt
bifogad förteckning och karta.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna dagvatten gata och
fastighet behöver ordnas för fastigheterna längs Diakonvägen, med flera
fastigheter.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dagvatten gata och fastighet så att det omfattar fastigheterna enligt
bifogad förteckning och karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 107.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 118.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 33.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-02-20.
Karta med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 104

Utvidgning av verksamhetsområde Emmas väg,
Knut den Stores väg, Öllsjö
Änr KS 2018/507 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten dagvatten
fastighet så att det omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning
och karta.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att utöver de redan beslutade allmänna vattentjänsterna
försörjning av dricksvatten, spillavlopp och dagvatten gata behöver även
vattentjänsten omhändertagande av dagvatten fastighet ordnas för
fastigheterna längs Emmas väg och Knut den Stores väg, Öllsjö, enligt
bifogad fastighetsförteckning och karta.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Utvidga verksamhetsområdet för den allmänna vattentjänsten dagvatten
fastighet så att det omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning
och karta.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 108.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 119.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 34.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-02-14
Karta med förteckning av berörda fastigheter.
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-13 § 300.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 105

Utvidgning av verksamhetsområde för Hammarshus
handelsområde och bostäder
Änr KS 2018/509 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet så att det
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp och dagvatten gata och fastighet behöver ordnas för
handelsområde Hammarshus, Stenskeppsvägen samt Bronsgjutarvägen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet så att det
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 109.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 120.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 35.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-02-28.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 106

Utvidgning av verksamhetsområde för Betgrepen 2
m.fl fastigheter, Näsby
Änr KS 2018/510 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet så att det
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta samt
framtida avstyckningar som har sitt ursprung i dessa fastigheter.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp och dagvatten gata och fastighet behöver ordnas för
fastigheterna Betgrepen 2, Årdret 1, Självbindaren 1, Slåttermaskinen 1,
Näsby 35:66, Näsby 35:65 och del av fastighet Näsby 35:47.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet så att det
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta samt
framtida avstyckningar som har sitt ursprung i dessa fastigheter.

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 110.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 121.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 36.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-03-27.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 107

Utvidgning av verksamhetsområde för Nybodalsvägen,
Viby
Änr KS 2018/511 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dricksvatten och spillvatten så att det omfattar fastigheterna enligt
bifogad förteckning och karta.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av dricksvatten och spillavlopp behöver ordnas för fastigheterna Håslöv 70:1,
Håslöv 71:1, Håslöv 72:1 och Håslöv 73:1.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna
dricksvatten och spillvatten så att det omfattar fastigheterna enligt
bifogad förteckning och karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 111.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 122.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 37.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-03-27.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 108

Utvidgning av verksamhetsområde för Mansdala 4:9
Änr KS 2018/513 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten så att det omfattar fastigheterna enligt bifogad
förteckning och karta.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av dricksvatten och spillavlopp behöver ordnas för fastighet Mansdala 4:9.
I samband med utvidgning av verksamhetsområde enligt ovan, justeras
kartunderlaget för verksamhetsområdet för intilliggande fastighet,
Ovesholm 5:1, till att omfatta hela utsträckningen av fastigheten.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten så att det omfattar fastigheterna enligt bifogad
förteckning och karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 112.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 123.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 39.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-03-27.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 109

Utvidgning av verksamhetsområde för Dösvägen,
Åby
Änr KS 2018/512 4.14.1

Beslut


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet så att det omfattar
fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4
Teknik bedömer att försörjning av allmänna vattentjänster behöver ordnas
enligt följande.
Dricksvatten och spillavlopp behöver ordnas för fastighet Åby 10:17.
Spillvatten behöver ordnas för fastigheterna Åby 10:39 och Åby 10:11.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten gata och fastighet så att det omfattar
fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-05-23 § 113.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-16 § 124.
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 38.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-03-27.
Kartbilaga med förteckning över berörda fastigheter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 110

Samordningsförbundet Skåne Nordosts årsredovisning
verksamhetsåret 2017
Änr KS 2018/581 8.7.1

Beslut


Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet Skåne Nordost 2017.



Årsredovisningen godkänns.

Jäv
Radovan Javurek (L) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Skåne Nordost överlämnar årsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrapport avseende 2017 års verksamhet.
Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas
ansvars-frihet för år 2017.
Årsredovisningen godkänns.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet Skåne Nordost 2017.



Årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Skåne Nordosts årsredovisning verksamhetsåret
2017.
Samordningsförbundet Skåne Nordosts revisionsberättelse för år 2017.
Granskningsrapport Samordningsförbundet Skåne Nordost 2017.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 111

Motion - Bättre boendeplanering för kommunens
äldre
Änr KS 2003/991

Beslut


Anse motionen besvarad enligt kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2018-03-20.

Sammanfattning
Peter Groth (MP) föreslår i en motion bättre boendeplanering för äldre.
I Kristianstads kommun har det under de senaste två åren getts startbesked för 500-600 bostäder per år. Bostäderna som tillkommit eller
kommer att tillkomma under den närmaste tiden är med varierad
upplåtelse form och bostadsstorlek. Detta gör att såväl ung som gammal
bör kunna finna en bostad i Kristianstads kommun. De flesta av de nytillkomna bostäderna ligger i orter med god service och kommunikation
med antingen buss och eller tåg. Vidare har under de senaste åren AB
Kristianstads byggen låtit uppföra trygghetsbostäder på flera plaster i
kommunen. De äldre bor också kvar längre hemma och deras bostäder
anpassas i större grad om de äldre är i behov av hjälp. Kommunen har
antagit ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” där syftet är att kommunen ska
säkerställa att kommunen har den planering och framförhållning som
krävs för att på ett hållbart sätt tillgodose kommunens behov på
bostadsmarknaden. Utifrån Riktlinjer för bostadsförsörjning har en
förvaltningsövergripande tjänstemannagrupp tillsatts som arbetar med
bostadsfrågor för flera av målgrupperna som har särskilda behov.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad enligt kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2018-03-20.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-25 § 83.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-11 § 75.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-03-20.
Kommunfullmäktiges beslut 2003-09-09 § 146.
Motion 2018-09-08.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 112

Motion - Ge elever möjlighet att prova samt utvärdera
skolmaterial inför upphandling för bättre och mer hållbar utveckling samt bättre miljötänk
Änr KS 2018/440 7.1.3

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) föreslår i motion att ge Kommunstyrelsen i samarbete med
Barn- och utbildningsnämnden och Upphandlingsenheten i uppdrag att möjliggöra skolmaterialprovning med elever inför upphandling.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Ohlsson (M) 2018-04-16

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 113

Motion - Gör Kristianstad till försökskommun för sänkt
rösträttsålder
Änr KS 2018/444 1.1.1

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i motion att Kristianstads kommun ansöker om att
bli försökskommun för rösträttsålder 16 år i kommunvalet 2022.

Beslutsunderlag
Motion från Ida Nilsson (MP) 2018-04-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 114

Motion - Inrätta ett ungdomsråd i Kristianstads kommun
Änr KS 2018/445 1.5.6

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i motion att Kristianstads kommun inrättar ett ungdomsråd.

Beslutsunderlag
Motion från Ida Nilsson (MP) 2018-04-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 115

Motion - Förbud mot böneutrop i Kristianstads lokala
ordningsföreskrifter
Änr KS 2018/648 1.2.1

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) föreslår i motion att Kommunfullmäktige inför ett förbud
mot böneutrop i de lokala ordningsföreskrifterna och att Kommunstyrelsen
får i uppdrag att formulera förbudet i text.

Beslutsunderlag
Motion från Niclas Nilsson (SD) 2018-06-08

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (4)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 116

Interpellation - Hur säkerställer ni att erfarna lärare stannar kvar i kommunen?
Änr KS 2018/636 1.2.6

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 en interpellation med fyra frågor till mig
om hur vi säkerställer behovet av erfaren personal kopplat till löneutvecklingen.
Siffror från SKL visar att hela skolsektorn står inför ett enormt rekryteringsbehov, då elevantalet förväntas öka med 15 % den närmsta 10 åren samtidigt som
många trogna medarbetare går i pension. Det genomförs stora satsningar på
lärarutbildningarna men det behövs också fler och kortare vägar in till skolan för
dem som redan har en akademisk utbildning något slag. Läraruppdraget behöver
också renodlas och kompletteras med andra yrkesgrupper.
I förra veckan hade vi i barn-och utbildningsnämnden en temadag kring hälsosamma och attraktiva arbetsplatser. Vi behöver rekrytera, men ”prio 1” för att
behålla och rekrytera lärare och andra medarbetare är en attraktiv arbetsmiljö
samt en arbetsplats där man får växa och utvecklas. En arbetsplats där arbetstagaren känner uppskattning, sammanhang och arbetsglädje
Ett gott ledarskap som utmanar, stödjer och uppmuntrar medarbetare ligger högt
bland det medarbetare efterfrågar och Kristianstads kommun har nu beslutat om
en ny ledarvision att arbeta med och utifrån. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för att känna trivsel. Men givetvis spelar även lönen en roll.
1. Har Kristianstads kommun påbörjat någon handlingsplan för att säkerställa
att våra lärare i kommunen, då även de erfarna följer med i löneutvecklingen?
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Sedan de Centrala läraravtalen tecknades 2012 av de centrala parterna, även
kallat HÖK 12, (Huvudöverenskommelse 2012) har arbetsgivaren prioriterat
lärargrupperna vid lönerevisionerna.
Barn- och utbildningsförvaltningens lönepolitiska program utgår från kommunens riktlinjer för lönepolitik (KS 1998-01-21 § 12). Lönerna ska sättas individuellt och differentierat och när lön sätts vid nylönesättning ska hänsyn tas till
utbildningsbakgrund, erfarenhet och marknad. Vid lönerevision får förvaltningen
efter äskande, löneutrymme via beslut av personalutskottet. De senaste åren har
förvaltningen äskat extra medel för att kunna jobba med löneläget för lärarna,
men även för andra grupper.
Förvaltningen ansökte under hösten 2016 det statliga Lärarlönelyftet. Lärarlönelyftet har förvaltningen valt att lägga tillsvidare i lönen, inte som ett tillfälligt
tillägg, vilket innebär att det ligger kvar i lönen även om medarbetare väljer att
byta tjänst inom förvaltningen.
Under våren och lönerevisionen 2017 fick förvaltningen även extra medel till ett
lokalt lärarlönelyft med syfte att kompensera de som inte fick ta del av det statliga lärarlönelyftet. Även inför 2018 års lönerevision har förvaltningen äskat medel för lärargrupperna.
Barn- och utbildningsförvaltningens har följande kriterier vid lönesättning i
lönerevisionen:
-

Resultat; Hur väl medarbetaren uppfyller de uppsatta målen och den insats
medarbetaren presterar även om mål av olika anledningar inte nås. Det ska
också belysa hur medarbetarens arbetssätt bidrar till högre grad av måluppfyllelse och kvaliteten på de uppnådda resultaten.

- Engagemang; Hur medarbetaren utifrån verksamhetens behov bidrar till positiva förändringar genom till exempel nytänkande och initiativtagande. Hur
medarbetaren agerar som en god ambassadör för verksamheten och därmed
för Kristianstads kommun.
- Kompetens; Hur medarbetaren omsätter och använder kunskaper, färdigheter
och erfarenheter för att nå goda resultat. Hur medarbetaren använder sig av
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omvärlden och håller sig ájour med utvecklingen inom arbetsområdet. Hur
medarbetaren slutför, följer upp och utvärderar sitt arbete.
Vi har utarbetat såväl en långsiktigt personalförsörjningsplan som en mer kortsiktig handlingsplan för akut kompetensförsörjning, men någon särskild egen
handlingsplan för kompetensförsörjning kopplat till löneutveckling finns inte och
är inte planerad.

2. Om Ni har det, kan du kort beskriva hur den ser ut?
I gällande avtal, HÖK 12 står det om löneutveckling och vikten av att arbetsgivaren ser till samtliga medarbetare. Äldre medarbetare ska uppmärksammas ur
lönespridnings och personalförsörjningssynpunkt. Förvaltningen följer upp
statistik efter varje lönerevision tex efter Lärarlönelyftet som visade att lyftet
fördelades jämt över åldersstrukturen

3. Om inte, har Ni tänkt att påbörja ett arbete med att säkerställa att dessa lärare
stannar och ger elever kontinuitet i sitt lärande?
Anställningstid i sig är inte ett lönekriterium utan närmsta chef dvs rektor som
lönesätter och ska se till helhetsresultatet av arbetsinsatsen. Syftet med lönebildning är att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen ska stimulera till
förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska
lönen vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat.
Lönespridningen är viktig genom att kompetenta medarbetare som bidrar till
måluppfyllelse tydligt premieras i den individuella lönesättningen. Detta omfattar
även de medarbetare med hög lön som fortsätter att leverera. De ska inte hållas
tillbaka i lönesättningen, utan ha en fortsatt god löneutveckling om de fortsätter
att bidra till goda resultat och att verksamhetens mål uppnås.
Även marknadskrafterna påverkar lönebildningen genom de förutsättningar som
ges för att rekrytera och behålla medarbetare. Det blir tyvärr inte fler lärare för
att olika skolor eller att vi som kommun tävlar om bjuda över i lön. Däremot går
det ut över elevernas behov av kontinuitet och därmed deras lärande. Lärare vill
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gärna ha både hela tjänsten på samma skola och kollegor att samarbeta med, vilket påverkar hur våra skolor inom kommunen lyckas rekrytera och behålla personal. Sådana faktorer liksom varierande arbetsbörda kan behöva vägas in för att
behålla erfarna lärare.
Sedan tidigare har förvaltningen gett erbjudande om möjlighet att komplettera
sina kompetenser via fritidsstudier som är mer generösa än den policy som
annars finns i kommunen för uppmuntran av fritidsstudier.
4. Hur ligger Kristianstads kommun till i löneutvecklingen jämfört med våra
grannkommuner?
För ”grundskollärare tidigare del” ligger Kristianstads kommun på en medianlön
på 32 200 kr. För kommunerna i Skåne nordost ligger motsvarande medianlön
mellan på 28 500-35 400 kr, vilket innebär att vi lite över mitten.
34 400 kr är medianlönen för ”grundskollärare senare del”. För Skåne nordost är
motsvarande median 30 700- 36 300 kr, vilket innebär att vi ligger i det övre
spannet.
För gymnasielärarna i Kristianstad ligger medianlönen på 35 800 kr. För kommunerna i Skåne nordost är motsvarande medianlön 33 400-35 800 kr, vilket innebär att vi ligger i topp.
Lönerna gäller 2017 års lön då lönerevisionen för 2018 ännu inte är klar. ”
Anneli Fälth Simonsson (SD) tackar för svaret.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) inger interpellation - Hur säkerställer ni att erfarna
lärare stannar kvar i kommunen?

Beslutsunderlag
Interpellation från Annelie Fälth Simonsson (SD) 2018-06-05
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KF § 117

Interpellation - Hur ställer du dig till böneutrop i Kristianstad?
Änr KS 2018/649 1.2.1

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) för besvarande av interpellationen.
” Svar till Niclas Nilsson angående ”Hur ställer du dig till böneutrop i Kristianstads
kommun?”.
- Hur ställer du dig till att tillåta böneutrop i Kristianstads kommun?
Svar: För mig är grunden i vårt demokratiska samhälle yttrandefrihet och religionsfrihet. Att indirekt tvinga alla i ett område att lyssna på religiös förkunnelse, som det kan
bli vid böneutrop, är inte ok och därför säger jag nej till bönetrop.
Vill samtidigt påpeka att detta är inte är en aktuell fråga i Kristianstad
- Om du är positiv till böneutrop, kommer du aktivt verka för böneutrop i kommunen?
Svar: - Om du är negativ till böneutrop, kommer du aktivt motarbeta böneutrop?
Svar. Ja.”
Niclas Nilsson (SD) tackar för svaret.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) inger interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) – Hur ställer du dig till böneutrop i Kristianstads kommun?
Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Nilsson (SD) 2018-06-08
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KF § 118

Interpellation - Miljözoner i Kristianstads kommun?
Änr KS 2018/650 1.2.1

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Anders Tell (S) för besvarande av interpellationen.
”Niclas Nilsson (SD) ställer i en interpellation till mig frågan om socialdemokraterna i Kristianstad kommer att verka för att införa miljözoner i
Kristianstad.
Mitt svar är följande:
Det har visat sig att utsläppen av kväveoxid ökat från bilar. Det är direkt
kopplat till dieseldrivna fordon, som släpper ut mycket mer kväveoxid än
bensindrivna fordon. Fusk med laboratorietester hos några biltillverkare
visade falskt låga värden. I själva verket var utsläppen av kväveoxid alldeles för höga. Istället för att vara miljövänliga är dieselfordon därför allvarligt miljöovänliga.
Kväveoxid är giftigt. Människor dör av det.
Ett skäl för att inrätta miljözoner är således att minska på utsläppen av
kväveoxid där det finns direkt skadliga halter i luften.
Kristianstad är inte utsatt för höga halter av kväveoxid på samma sätt som
en del storstadsområden. Det finns därför inget skäl att inrätta miljözoner i
Kristianstad.
I Kristianstad bör vi ändå verka för miljövänligare alternativ inom alla
områden. Det har betydelse både för vår gemensamma miljö och för oss
som individer. Jag gav av det skälet ett uppdrag till kommundirektören i
höstas att uppdatera vår strategi för hur vi kan använda oss av den biogas
vi producerar, på bästa sätt. Den rapport som nu tagits fram visar att det
finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för biogasen. Det ska vi naturligtvis använda oss av. Vi ska fortsätta att bygga ut cykelvägar och i samarbete
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med Skånetrafiken göra kollektivtrafiken så tillgänglig som möjligt. Samtidigt pågår en teknikutveckling inom bilbranschen som på sikt kommer att
göra oss oberoende av fossila bränslen och minska utsläppen av skadliga
ämnen, som till exempel kväveoxid.
Upptäcker vi däremot för människan skadliga effekter relaterade till vår
användning av teknik, bränslen med mera är det vår skyldighet som politiker att agera. Allt annat vore djupt ansvarslöst.”
Niclas Nilsson (SD) tackar för svaret.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) ställer interpellation till Anders Tell (S) – Kommer
socialdemokraterna i Kristianstad verka för att införa miljözoner i Kristianstad?

Beslutsunderlag
Interpellation från Niclas Nilsson (SD) 2018-06-08
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KF § 119

Medborgarförslag - Träffpunkt för gemenskap och
språk
Änr KS 2018/187

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Arbete- och välfärdsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det skapas en träffpunkt för gemenskap och språk. 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 2018-01-30
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KF § 120

Medborgarförslag - Fler trafikljus i Degeberga
Änr KS 2018/146

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det behövs ett trafikljus vid övergångssället till Coop och ett vid nya lekplatsen vid skolan,
Degeberga.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet. Förslaget är
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-01
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KF § 121

Medborgarförslag - Riv gamla fängelset och placera
badhuset här
Änr KS 2018/246

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man river gamla fängelset och placerar badhuset här. 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 2018-02-22
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KF § 122

Medborgarförslag - Underhållsarbete även av fundamentet
vid Archimedes skruv
Änr KS 2018/245

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att underhållsarbete sker även av
fundamentet vid Archimedes skruv. 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 2018-02-23
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KF § 123

Medborgarförslag - Se över trafiksituationen i Hammar
Änr KS 2018/321

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att se över trafiksituationen 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-03-15
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KF § 124

Medborgarförslag - Inrätta minnesplats på lämplig
plats i Kristianstad, hedra de som gjort humanitära
& fredsbevarande insatser
Änr KS 2018/324

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det inrättas en minnesplats på lämplig plats i Kristianstad, hedra de som gjort humanitära &
fredsbevarande insatser.
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


Medborgarflaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-03-12
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KF § 125

Medborgarförslag - Öppna Blekingevägen i Hammar
för trafik
Änr KS 2018/325

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att öppna Blekingevägen
igen för trafik. 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 2018-03-15
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KF § 126

Medborgarförslag - Bygg fler planer för aktiviteter
som till fotboll, innebandy, basket - på olika områden i staden
Änr KS 2018/326

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs fler planer
för aktiviteter som till fotboll, innebandy och basket på olika områden i
staden. 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 2018-03-18
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KF § 127

Medborgarförslag - Sätt upp belysning på bron mellan Vilan och Hedentorp.
Änr KS 2018/327

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det sättes upp belysning på bron mellan Vilan och Hedentorp..
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet. Förslaget är
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-03-18
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KF § 128

Medborgarförslag - Ny cykelväg utmed Industrigatan
från Snapphanevägen till Nosabyvägen
Änr KS 2018/338

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en ny

cykelväg utmed Industrigatan från Snapphanevägen till Nosabyvägen. 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 2018-03-15
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KF § 129

Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Fjälkinge
Änr KS 2018/355

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en rastgård för hundar i Fjälkinge. 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 2018-03-23

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 130

Medborgarförslag - Avhärda vattnet innan det skickas
ut i ledningarna till kunder/konsumenter
Änr KS 2018/369

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att avhärda vattnet innan det
skickas ut i ledningarna till kunder/konsumenter. 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 2018-03-23

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 131

Medborgarförslag - Mer tomter för nybyggnation av
lägenheter i markplan samt villor i Degeberga
Änr KS 2018/372

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det tillskapas mer
tomter för nybyggnation av lägenheter i markplan samt villor i Degeberga. 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 2018-03-23

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 132

Medborgarförslag - Angående uppställningsplats av
mobil bastu för vinterbadande entusiaster
Änr KS 2018/380

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det skapas en uppställningsplats av mobil bastu för vinterbadande entusiaster. 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 2018-03-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 133

Medborgarförslag - Belysa alla broar längs motorvägen utanför Kristianstad med orange lampor(orangea staden) samt någon blå (för att uppmärksamma
vattenriket)
Änr KS 2018/460 5.1.3

Beslut


Medborgarförslag avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man belyser alla
broar längs motorvägen utanför Kristianstad.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet. Förslaget är
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-04-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 134

Medborgarförslag - Använda området kring Österäng/Hammar på stadsförtätande sätt (gamla golfområdet vid Nosaby IF)
Änr KS 2018/478 4.7.1

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag använd området kring
Österäng/Hammar på ett stadsförtätande sätt. 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 2018-04-25

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 135

Medborgarförslag - Använd fd Sparbankslokalen i Vä
som komplement till mötesplats Skärdal
Änr KS 2018/499 8.7.3

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att använda fd Sparbankslokalen i Vä som komplement till mötesplats Skärdal.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är kommunens lokal. Förslaget är utformat på
ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras inom den
kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-04-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 136

Medborgarförslag - Enkelrikta de två vägarna åt vardera hållet från Åvägen, Åhus, på båda sidorna om
hållplatsen Nyponvägen
Änr KS 2018/497 4.6.1

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man enkelriktar de två

vägarna åt vardera hållet från Åvägen, Åhus, på båda sidorna om hållplatsen Nyponvägen. 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 2018-05-03

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 137

Medborgarförslag - Ge Kristianstads ridsällskap möjlighet att rida under lektionstid i närområdet vid
Ängamöllan
Änr KS 2018/526 10.9.1

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att ge Kristianstads
ridsällskap möjlighet att rida under lektionstid i närområdet vid Ängamöllan. 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 2018-05-08

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 138

Medborgarförslag - Viltstaket längs med E22 mellan
avfart Vä och korset för avfart Hässleholm/Kalmar/Biltema
Änr KS 2018/527 5.1.3

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp viltstaket längs med E22 mellan avfart Vä och korset för avfart Hässleholm/Kalmar/Biltema.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet. Förslaget är
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-05-08

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 139

Medborgarförslag - Busshållsplats vid Kristianstads
ridsällskap
Änr KS 2018/528 4.9.3

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man placerar en
busshållplats vid Kristianstads ridsällskap.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är en kommunal angelägenhet. Förslaget är
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-05-08

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 140

Medborgarförslag - Utför ett eller två övergångsställen
på Widellsgatan 1-2 på Söder i Kristianstad.
Änr KS 2018/591 5.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs ett eller två
övergångsställen på Widellsgatan 1-2 på Söder 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-05-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 141

Medborgarförslag - Anlägg cykelväg alternativt trottoar
på Gälltoftavägen inne i Rinkaby by
Änr KS 2018/592 4.6.1

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs cykelväg
alternativt trottoar på Gälltoftavägen inne i Rinkaby by.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att Gälltoftavägen inte är en kommunal väg. Förslaget är
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap §
1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en annan
kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige


Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-05-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 142

Medborgarförslag - Skapa hundrastgård i Skärdalsparken i Öllsjö
Änr KS 2018/593 4.7.2

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det skapas en hundrastgård i Skärdalsparken i Öllsjö. 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 2018-05-27

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 143

Medborgarförslag - Bygg en hundrastgård i centrala
Kristianstad där man kan släppa ut sina hundar
Änr KS 2018/595 4.7.2

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en hundrastgård i centrala Kristianstad där man kan släppa ut sina hundar. 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 2018-05-28

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 144

Medborgarförslag - Måla vattentornet i Kristianstad
så det blir ett landmärke för Kristianstad, tex orange
och svart (orangea staden)
Änr KS 2018/601 10.1.1

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att vattentornet i Kristianstad målas så det blir ett landmärke för 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-05-28

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 145

Medborgarförslag - Sätt upp en skylt på träbron vid
Naturum som anger vilken sida gående/cyklande
ska välja.
Änr KS 2018/608 5.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp en skylt
på träbron vid Naturum som anger vilken sida gående och cyklande ska
välja. 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 2018-05-23

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-06-12

KF § 146

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/1334
Christina Borglund (KD) frågar Anders Tell (S) – Elevhälsogarantin.
Anders Tell (S) svarar på frågan.
Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) frågar Christina Borglund (KD) – Exploateringen av
skogsbevuxen åkermark.
Christina Borglund (KD) svarar på frågan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

