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Sammanträdesdatum

2018-09-18

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-16:15

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga närvarande

Hanna Nicander,
nämndsekreterare

Elisabet Farner,
planeringsstrateg

Utses att justera

Carl-Henrik Henriz

Tommy Nilsson

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2018-10-02

Sekreterare

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

Paragrafer

147-152, 154-178

Hanna Nicander
Ordförande

………………………………………

Anna-Kerstin Larsson
Justerare

………………………………………

…………………………………..

Carl-Henrik Henriz

Tommy Nilsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-09-18

Datum då
anslaget sätts upp

2018-10-03

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
Utdragsbestyrkande

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

Hanna Nicander

2018-10-26
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Kommunfullmäktige

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

Tisdagen den 18 september 2018 kl. 13:00
Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i
Kristianstad

Ärenden
1

Anmälan om ersättare

3

Val av justerare

2
4

A
B
C
D
E
5
6
7
8
9

Upprop

Delgivningar

Laga kraftbesked - Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus i
Kristianstad

2017/1333

Laga kraft besked avseende detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och
del av Åhus 3:41
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen
av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden
Högsta förvaltningsdomstolens beslut att ej meddela
prövningstillstånd över beslut om klimatväxling
Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej
verkställda beslut – Arbete- och välfärdsnämnden
Informationer

Avsägelse från politiska uppdrag - Nils-Arne Bidsell (L)

2018/813

Nytt badhus i Kristianstad

2013/380

Eventuella övriga valärenden

Revidering av avtalet om samverkan för fastighets- och
arbetsplatsanknutna tjänster

2018/606

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärenden
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Yttrande avseende ansökan i miljömål om ändring av befintligt
tillstånd enligt miljöbalken för Taggen Vindpark i Hanöbukten
mål nr M 1242-18

2010/185

Utredning av överförmyndarorganisationen

2018/409

Utredning kring organisation till följd av nya kommunallagen

2017/1159

Motion - Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa

2017/1207

Motion - Inför handlingsplan för suicidprevention
Motion - Bygg ett tankställe för både flytande och
komprimerad gas (LCNG)

Motion - Utred möjligheterna att utvidga produktion av biogas
i Kristianstads kommun

2017/1209
2010/661
2011/136

Motion - Bygg ett stationsnära garage!

2018/126

Ledamöternas frågestund

2017/1334

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och
medborgarförslag

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus
Skåne i Kristianstad fr o m 2018-09-10

Anna-Kerstin Larsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Kristianstads
kommun
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Utgående ärende
Eventuelltövriga valärenden

Tillkommande ärenden
Interpellation och medborgarförslag
Interpellation från Carl-Henrik Henriz CMP) till Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Jonas Fast (L) - Inrätta på nytt en fast turistbyrå i Kristianstad.
Medborgarförslag - Placera en ny fungerande cykelpump i Kristianstad.
Medborgarförslag - Anlägg avsaltningsanläggning vid Ostersjön
Medborgarförslag - Inför Walk of Fame i Kristianstad.
Medborgarförslag - öppna och på sikt restaurera Helgeåns vattenvägar och sjöar.
Medborgarförslag - Ny hundrastgård i Tivoliparken och upprustning av hundrastgården i
Björket.
Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Vä (Åsum) och Åhus
Medborgarförslag - Bygg en skatepark i Åhus.
Medborgarförslag - Farthinder och fartbulor på Hedentorp.
Medborgarförslag - Farthinder och bommar på Hedentorp/Helgedal.
Medborgarförslag

- Farthinder

på Odal.

Medborgarförslag - Bygg en allaktivitetsplan för basket, fotboll och bandy på lekplatsen i
den nya delen av Hammarslund.
Medborgarförslag - Fria resor från 70 år.
Medborgarförslag - Sätt upp parkeringsautomat eller skylt med 3 timmars parkering på
Prästal16n 2.

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg på en sida av Sibyllevägen
Medborgarförslag - Riv och ta bort scenen i sommarlustparken.
Medborgarförslag - Begränsa fordonstrafiken på gågatorna i Kristianstad city och speciellt
den tunga lastbilstrafiken på östra Boulevarden.
Medborgarförslag - Beskär vassen på Helaeås östra sida mot Tivoliparken
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF § 147

Delgivningar
Änr KS 2017/1333

Beslut


Till handlingarna.

Laga kraftbesked - Detaljplan för Näsby 35:47, nytt badhus i Kristianstad
Laga kraft besked avseende detaljplan för Vågbrytaren 3, 8 och del av
Åhus 3:41
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Omsorgsnämnden
Högsta förvaltningsdomstolens beslut att ej meddela prövningstillstånd
över beslut om klimatväxling
Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut –
Arbete- och välfärdsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 148

Information
Änr KS 2017/1329
Lena Nordqvist Sjöborg, enhetschef för Medborgarcenter, ger en redovisning
av medborgarkontorets verksamhet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 149

Avsägelse från politiska uppdrag - Nils-Arne Bidsell (L)
Änr KS 2018/813 1.1.1

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen.

Sammanfattning
Nils-Arne Bidsell (L) har avsagt sig uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige, ledamot i Valnämnden och ledamot i styrelsen för Stiftelsen Regionmuseet i Skåne.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2018-08-09

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 150

Nytt badhus i Kristianstad
Änr KS 2013/380 4.5.2

Beslut


Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen



Deltar inte i beslutet

Peter Johansson (M) och Christina Borglund (KD) deltar inte i beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Pierre Månsson (L) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Pierre Månssons (L) med fleras förslag om återremiss
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-17 § 91 ska
Kristianstads nya badhus innehålla bland annat ett gym om 1200 m². Till
Kommunstyrelsen 2018-06-20 föreslår kommunledningskontoret att
godkänna omförhandlat avtal med Peter och Richard träning AB vilket
innebär att kommunen inte kommer att bygga ett gym i anslutning till
badhuset. I Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-17 beslutades att
projekteringen ska utgå från en inriktning på en investeringsvolym om 450
miljoner kronor. Om Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

om omförhandlat avtal kommer investeringsvolymen att minska med
motsvarande kostnad för byggnation av planerat gym. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
besluta om förändrad investeringsvolym om 425 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret föreslår även att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att ge SIKAB i uppdrag att vid planering och projektering av Kristianstads nya badhus möjliggöra för eventuell intressent som
bygger gym/friskvårdsanläggning att ansluta detta till nya badhuset.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Fastställa en ny inriktning på investeringsvolym om 425 miljoner
kronor då gym inte ska ingå i projekteringen av Kristianstads nya
badhus.



Ge SIKAB i uppdrag att vid planering och projektering av Kristianstads
nya badhus möjliggöra för eventuell intressent som bygger gym/
friskvårdsanläggning att ansluta det till nya badhuset.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 136.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-06-18.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-17 § 91.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-03-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 151

Revidering av avtalet om samverkan för fastighetsoch arbetsplatsanknutna tjänster
Änr KS 2018/606 4.5.7

Beslut


Godkänna revidering av avtalet om samverkan i gemensam nämnd för
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster.



Godkänna revidering av bilagorna till avtalet om samverkan i
gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
bilaga 1 reglementet för gemensam nämnden och bilaga 4 tjänstekatalog Rådhus Skåne.

Sammanfattning
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster har
föreslagit att lyfta ut uppdraget att leverera servicetjänster till Östra
kommunhuset, detta på grund av att det idag enbart är en kommunal
arbetsplats.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



Godkänna revidering av avtalet om samverkan i gemensam nämnd för
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster.



Godkänna revidering av bilagorna till avtalet om samverkan i
gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
bilaga 1 reglementet för gemensam nämnden och bilaga 4 tjänstekatalog Rådhus Skåne.

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 128.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-13 § 142.
Tjänsteutlåtande 2018-05-03.
Avtalet om samverkan i gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster med bilagor.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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KF § 152

Yttrande avseende ansökan i miljömål om ändring
av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för Taggen
Vindpark i Hanöbukten mål nr M 1242-18
Änr KS 2010/185

Beslut


Avstyrka ansökan om ändring vad gäller totalhöjd, ökning av
fundamentens diameter samt förlängd igångsättning och arbetstid med
tre år.



Kristianstads kommun anser att Mark- och miljödomstolen ska begära
en ny miljökonsekvensbeskrivning över hela Taggenprojektet med de
nu föreliggande förutsättningarna.



Godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande gällande
ansökan om ändringstillstånd för Taggen vindpark AB och översända
detsamma till Mark- och miljödomstolen.



Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer
Anders Tell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Lena Holst (C), Ulf Persson (C), Sven Nilsson (C), Roland Offrell (MP),
Carl-Henrik Henriz (MP) och Ruzica Stanojevic (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), Niclas Nilsson (SD), KjellErik Ståhl (ÅÅ) och Pierre Månsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Anders Tell (S) föreslår:
-

Avstyrka ansökan om ändring vad gäller totalhöjd samt ökning av
fundamentens diameter.

-

Godkänna förlängt igångsättningstillstånd och arbetstid med tre år.

-

Kristianstads kommun anser att Mark- och miljödomstolen ska
begära en ny miljökonsekvensbeskrivning över hela Taggenprojektet med de nu föreliggande förutsättningarna och att en ny
miljökonsekvensbeskrivning därefter ska tillställas Kristianstads
kommun för nytt ställningstagande.

Lena Holst (C) föreslår:
-

Kristianstads kommun ska kvarstå vid sitt tidigare ställningstagande från 2015 och tillstyrka Taggen Vindkraft AB:s ansökan om
ändringstillstånd. Antalet verk ska dock begränsas varför den
sammanlagda effekten från vindkraftsparken ej överstiga 300 MW.
Detta innebär att

-

Kristianstads kommun tillstyrker ansökan om ändring av totalhöjden till 220 m.

-

Tillstyrka de justeringar som i övrigt behövs i fundament mm för
att möjliggöra en ökad totalhöjd enligt ansökan.

-

Tillstyrka förlängd igångsättning och arbetstid med tre år.

-

Begränsa den sammanlagda effekten från vindkraftsparken till 300
MW, så att det liksom i ansökan från 2015 blir färre verk när
effekten per verk ökar.

Roland Offrell (MP), Ruzica Stanojevic (V), Carl-Henrik Henriz (MP) och
Sven Nilsson (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag till beslut.
Ulf Persson (C) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra
hand bifall till Lena Holsts (C) med fleras förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Ulf Perssons (C) förslag om att återremittera ärendet
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att Kommunfullmäktige
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstnings begärs.
Ja-röst för att ärendet avgörs idag.
Nej-röst för att ärendet återremitteras.
Omröstning sker öppet. Med 60 ja-röster och 11 nej-röster beslutar
Kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. Se omröstningsbilaga.
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut, Anders Tells (S)
förslag till beslut och Lena Holsts (C) med fleras förslag till beslut mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Vid Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, har Taggen Vindkraft AB
ansökt om ändring av befintligt tillstånd enligt miljöbalken för Taggen
Vindpark, Hanöbukten, Kristianstads och Sölvesborgs kommuner. Den 10
juni 2011 meddelades ursprungligt tillstånd för vindkraftsparken.
Ändringen som nu yrkas innebär att totalhöjden ökas från 170 m till 220 m
samt med en ökning av fundamentens dimensioner. Antalet verk blir högst
83, den sammanlagda effekten om 300 MW blir densamma och verkens
placering omfattar samma vattenområde som i gällande tillstånd. Vidare
yrkas förlängd igångsättningstid och arbetstid med tre år, dvs till den 18
december 2025. Verksamheten berör allmänt vattenområde. Målet om
ändringstillstånd har tidigare prövats av Mark- och miljödomstolen i Växjö
den 30 augusti 2016 och sedan av Mark- och miljööverdomstolen den 17
november 2017 som återförvisade målet till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen skriver i sin dom att Mark- och miljödomstolen inte beaktat de särskilda krav som gäller vid prövning enligt 11

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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kap. miljöbalken. Mark- och miljödomstolens dom bör enligt Mark- och
miljööverdomstolen undanröjas och målet återföras till Mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Utifrån de underlag som nu ligger till grund för beslut anser Kristianstads
kommun att det inte går att tillstyrka ansökan om ändring vad gäller totalhöjd, ökning av fundamentens diameter samt förlängd igångsättning och
arbetstid med tre år.
Kristianstads kommun anser även att Mark- och miljödomstolen ska
begära en ny miljökonsekvensbeskrivning över hela Taggenprojektet, vad
gäller miljöpåverkan vid vattenverksamhet.
Ny miljökonsekvensbeskrivning bör omfatta framför allt ljudnivåer,
hinderbelysning, landskapsbild och risken för påverkan av havsmiljön. Det
är viktigt att utifrån försiktighetsprincipen väga in all kunskap som tillkommit sedan beslutet fattades 2011.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande



Avstyrka ansökan om ändring vad gäller totalhöjd, ökning av
fundamentens diameter samt förlängd igångsättning och arbetstid med
tre år.



Kristianstads kommun anser att Mark- och miljödomstolen ska begära
en ny miljökonsekvensbeskrivning över hela Taggenprojektet med de
nu föreliggande förutsättningarna.



Godkänna kommunledningskontorets förslag till yttrande gällande
ansökan om ändringstillstånd för Taggen vindpark AB och översända
detsamma till Mark- och miljödomstolen.



Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-29 § 149.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-22 § 154.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-09.
Förslag till yttrande 2018-08-09.
Ansökan om ändringstillstånd Taggen Vindpark.
Komplettering mål M 1242-18 gällande förlängd igångsättningstid.

Utdragsbestyrkande
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[

Voteringslista nr. l

Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september 2018klockan 14:49:36

10 Yttrande avseende ansökan i miljömålom ändring av befintligttillståndenligtmiljöbalkenför Taggen Vindpark
i Hanöbukten mål nr M 1242-1 8

1
2

1Caroline Hedenström
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4
5

1Göran Montan
SylviaOlander

3
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7

l Stefan Haskå

1Bengt Mohlin

1Peter Johansson

8
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l Magnus Carlsson

1Eva Wemby

10 1 Bo Silverbern
11 1 Lena Olsson
12 l Qalinle Dayib

[B l Sign NBson
14 1Lena Holst
1

5

116

Ulf Persson
1Katharina Weber
1

17 1Sten Hermansson
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(L)

(L)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
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Alla

l Jörgen Johnsson
1 Kamilla Danielsson
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(L)

}2

1 Radovan Javurek
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Kommunfullmäktige

2018-09-18

Ärende 10, Ansökan i miljömål avseendeändring av befintligttillståndenligtmiljöbalken för
Taggen Vindkraftpark
Förslag till beslut
e

Avstyrka ansökan om ändring vad gäller totalhöjd samt ökning av fundamentens
diameter.

e
e

Godkänna förlängd igångsättningstid och arbetstid med tre år.
Kristianstads kommun anser att Mark- och miljödomstolen ska begära en ny
miUökonsekvensbeskrivning över hela TaggenproJektet med de nu föreliggande
förutsättningamaoch att en ny miljökonsekvensbeskrivning däreRer ska tillställas
Kristianstads kommun för nytt ställningstagande.

2018-09-18

en socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 153

Utredning kring organisation till följd av nya
kommunallagen
Änr KS 2017/1159

Beslut


En Räddningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01 för att ansvara
för Räddningstjänstens nuvarande verksamhet.



En Räddningsnämnd inrättas med 7 ledamöter och 7 ersättare. Räddningsnämndens ledamöter och ersättare ska utgöra samma
personer som Kommunstyrelsens arbetsutskott.



Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika Krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara tillika ordförande i Krisledningsnämnden.



Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att senast till Kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträde i december 2018 återkomma med förslag till
nytt reglemente för Räddningsnämnd och justerat reglemente för
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har man
beslutat om ett nytt kapitel som handlar om anställda (7 kap). I denna sägs
i 1 § att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns
under styrelsen.
I Kristianstads kommun har Kommunstyrelsen idag två förvaltningar
under sig, kommunledningskontoret och Räddningstjänsten.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

Med anledning av detta gav Kommunstyrelsen 2017-11-15 § 275
kommundirektören i uppdrag att utreda frågan om ny organisation för
Kommunstyrelsen. Kommundirektören har på uppdrag utrett frågan och
föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om
inrättande av Räddningsnämnd från och med 2019-01-01. Nämnden ska
bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare och utgöra samma personer som
Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska
vara tillika Krisledningsnämnd. Kommunstyrelsens ordförande ska vara
tillika ordföranden i Krisledningsnämnden.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


En Räddningsnämnd inrättas från och med 2019-01-01 för att ansvara
för Räddningstjänstens nuvarande verksamhet.



En Räddningsnämnd inrättas med 7 ledamöter och 7 ersättare. Räddningsnämndens ledamöter och ersättare ska utgöra samma
personer som Kommunstyrelsens arbetsutskott.



Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika Krisledningsnämnd.
Kommunstyrelsens ordförande ska vara tillika ordförande i Krisledningsnämnden.



Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att senast till Kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträde i december 2018 återkomma med förslag till
nytt reglemente för Räddningsnämnd och justerat reglemente för
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-29 § 154.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-22 § 163.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-15 § 275.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 154

Utredning av överförmyndarorganisationen
Änr KS 2018/409 1.2.1

Beslut


Inrätta en Överförmyndarnämnd från och med 2019-01-01.



Överförmyndarnämnden ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Sammanfattning
Överförmyndarverksamheten i Kristianstads kommun har de senaste åren
ställts inför stora utmaningar så som en drastisk ökning av ärenden
avseende ensamkommande barn, förändringar i bidragssystemet vad gäller
ensamkommande barn samt svårare och mer komplexa god mans ärenden.
Dessa utmaningar har inneburit att verksamheten har behövt anpassas
både vad gäller personal och budget. Det har även under det senaste året
framkommit i granskning att det finns anledning att titta på verksamhetens
processer, styrning och uppföljning.
Kommunstyrelsen gav 2018-04-25 § 76 kommundirektören i uppdrag att
utreda överförmyndarens organisation i förhållande till kommunens behov
och kostnader och återkomma till Kommunstyrelsen med utredningen
senast augusti 2018. Kommunledningskontoret har utrett frågan och föreslår i enlighet med utredning 2018-05-29 att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige att inrätta en Överförmyndarnämnd från och med
2019-01-01, med 5 ledamöter och 5 ersättare. Beräknad kostnad cirka 400
tkr. Vid beslut enligt ovan kommer kostnaden att hanteras i budget 2019.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Utdragsbestyrkande

Inrätta en Överförmyndarnämnd från och med 2019-01-01.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige



2018-09-18

Överförmyndarnämnden ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-29 § 156.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-22 § 164.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-08.
Organisationsutredning överförmyndaren Kristianstads kommun
2018-05-29.
PM PwC Genomlysning Överförmyndarverksamheten Kristianstads
kommun april 2018.
Länsstyrelsen Skåne protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten i Kristianstads kommun den 24 januari 2018.
Revisionsrapport Granskning av överförmyndarverksamheten i
Kristianstad kommun 2017-10-04.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-25 § 76.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-06.

Utdragsbestyrkande
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KF § 155

Motion - Minskad köttkonsumtion för klimat och hälsa
Änr KS 2017/1207

Beslut


Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ida Nilssons (MP)
förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) har inkommit med motion om minskad köttkonsumtion
för klimat och hälsa. Motionären lyfter frågan om kostens, och särskilt köttoch mjölkprodukters, klimatpåverkan och vill förutom att utbildningsinsatser sätts in att kommunen stegvis ändrar matsedlarna så att andelen
måltider som innehåller kött- och mjölkprodukter minskar. Vidare önskar
motionären att inköpen börjar mätas samt att klimatpåverkan presenteras.
Utbildningsinsatser har genomförts av barn- och utbildningsförvaltningen
och omsorgsförvaltningen. Andelen vegetariska måltider har ökat
samtidigt som andelen nötkött i måltiderna har minskat. Det finns däremot
inte några planer på att införa rent vegansk kost. Utsläppen av växthus-

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

gaser beräknas redan för samtliga inköpta livsmedel. Utsläppen uppgick
2017 till sammanlagt cirka 5 000 ton koldioxidekvivalenter. Av dessa
utgjorde kött- och mejeriprodukter cirka 73 % (cirka 3 700 ton koldioxidekvivalenter). Fortsättningsvis kommer redovisning att ske i kommunens
årliga klimatredovisning.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 132.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-05 § 129.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-06.
Remiss till Barn- och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden
2018-01-22.
Remiss till kommunledningskontoret 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-21 § 280.
Motion 2017-11-20.

Utdragsbestyrkande
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KF § 156

Motion - Inför handlingsplan för suicidprevention
Änr KS 2017/1209 1.2.6

Beslut


Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-18.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.
Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Ida Nilssons (MP)
förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i en motion att införa en kommunal handlingsplan för suicidprevention.
Inom Kristianstads kommun pågår utbildningsinsatser för personal inom
skola, socialtjänst och vård och omsorg bland annat inom programmen
MHFA (Mental Health First Aid) och SPISS (Suicidprevention i Svensk
Sjukvård). Utöver det har omsorgsförvaltningen tagit fram ”Handlingsplan
med riktlinjer vid suicidtankar, suicidförsök och suicid” och barn och
utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för fysisk och
psykisk hälsa utifrån evidensbaserad verktygslåda.

Utdragsbestyrkande
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Kristianstads Kommun arbetar aktivt på flera olika nivåer, i att höja
kompetensen och arbeta evidensbaserat på området kring suicid och
suicidprevention. Det kommunala arbetets utveckling, behöver nu kopplas
till det övergripande arbete som nu Regionen Skåne har tagit ställning för.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-18.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 132.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-05 § 130.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-18.
Remiss till Omsorgsnämnden 2018-01-26.
Remiss till kommunledningskontoret 2018-01-11.
Kommunfullmäktige 2017-11-21 § 281.
Motion 2017-11-20.

Utdragsbestyrkande
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KF § 157

Motion - Bygg ett tankställe för både flytande och
komprimerad gas (LCNG)
Änr KS 2010/661

Beslut


Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling
Niclas Nilsson (SD) och Anders Tell (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) föreslår i motion till Kommunfullmäktige att C4 Energi
AB får i uppdrag att bygga en anläggning för framställning av flytande
biogas och att man undersöker lämpliga privata samarbetspartners för
detta projekt.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-23 § 104 att ge kommundirektören i
uppdrag utifrån rapporten Biogas - i en cirkulär ekonomi att utveckla
kommunens biogasproduktion. Uppdragets delar ska redovisas med förslag
om budget till Kommunstyrelsen i den takt de färdigställs dock senast maj
2019.
C4 Energi AB skriver följande i sitt yttrande:
Förutsättningarna för biogasverksamhet omgärdas av en rad omvärldsförutsättningar som gör det osäkert att göra långsiktiga investeringar i
exempelvis tankstationer för flytande eller komprimerad gas och än mer
osäkert i produktionsanläggning för flytande gas. Den enskilt viktigaste
osäkerheten avser frågan om skattebefrielse efter 2020 för biogas som

Utdragsbestyrkande
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fordonsbränsle. Därnäst är osäkerheten om framtida avsättningsmöjlighet
av biogasen som fordonsgas oavsett den är flytande eller i form av trycksatt
biogas. C4 Energi följer omvärldsfrågor och marknadssituationen, liksom vi
deltar i branschgemensamma engagemang för att skapa så långsiktiga
stabila förutsättningar som möjligt. C4 Energi är intresserad av och
förberedd för, att själv eller i samverkan med andra marknadsaktörer,
investera för framtiden. Men det måste ske på ett sätt där långsiktiga
marknadsförutsättningar bedöms föreligga. I och med att biogasproduktionen är en viktig del av Kristianstads kommuns kretsloppsarbete,
kommer C4 Energi verka för att utvecklingen ska bli möjlig i linje med
motionens intention.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 134.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-13 § 143.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-24.
Yttrande C4 Energi AB 2018-04-26.
Remiss 2018-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-14 § 170.
Motion 2010-08-06.

Utdragsbestyrkande
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KF § 158

Motion - Utred möjligheterna att utvidga produktion
av biogas i Kristianstads kommun
Änr KS 2011/136

Beslut


Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Christina Borglund (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till
beslut.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) föreslår i motion att kommunens biogasbolag får i
uppdrag att återkomma med en plan och beskrivning av den framtida
utvecklingen av biogasverksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-23 § 104 att ge kommundirektören i
uppdrag utifrån rapporten Biogas - i en cirkulär ekonomi att utveckla
kommunens biogasproduktion. Uppdragets delar ska redovisas med förslag
om budget till Kommunstyrelsen i den takt de färdigställs dock senast maj
2019.
C4 Energi AB skriver följande i sitt yttrande:
Förutsättningarna för biogasverksamhet omgärdas av en rad omvärldsförutsättningar som gör det osäkert att göra långsiktiga investeringar i
exempelvis ny produktionskapacitet för biogas.

Utdragsbestyrkande
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Den enskilt viktigaste osäkerheten avser frågan om fortsatt skattebefrielse
för energiskatt efter 2020 för biogas som fordonsbränsle. Därnäst är
osäkerheten om framtida efterfrågan i marknaden av biogasen som
fordonsgas oavsett den är flytande eller i form av trycksatt biogas, eller
som bränsle för industriellt bruk.
C4 Energi följer omvärldsfrågor och marknadssituationen, liksom vi deltar i
branschgemensamma engagemang för att skapa så långsiktigt stabila
förutsättningar som möjligt.
C4 Energi är intresserad av och förberedd för, att själv eller i samverkan
med andra marknadsaktörer, investera för framtiden. Men det måste ske
på ett sätt där långsiktiga marknadsförutsättningar bedöms föreligga. I och
med att biogasproduktionen är en viktig del av Kristianstads kommuns
kretsloppsarbete, kommer C4 Energi verka för att utvecklingen ska bli
möjlig i linje med motionens intention.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-20 § 135.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-13 § 144.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-05-25.
Yttrande C4 Energi AB 2018-04-26.
Remiss 2018-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-03-08 § 97.
Motion 2011-02-10.

Utdragsbestyrkande
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KF § 159

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

Beslut


Anse motionen besvarad.

Reservationer
Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden
Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl-Henrik
Nilssons (SD) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstnings begärs.
Ja-röst för Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst för Carl-Henrik Nilssons (SD) förslag till beslut.
Omröstning sker öppet. Med 57 ja-röster och 14 nej-röster beslutar
Kommunfullmäktige i enlighet med Kommunstyrelsens förslag till beslut.
Se omröstningsbilaga.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Carl-Henrik Nilsson (SD) föreslår i en motion att Kristianstads kommun
snarast utreder förutsättningarna och kostnaderna för att uppföra ett
cykelgarage i ett stationsnära läge.
C4 Teknik delar Sverigedemokraternas uppfattning om behovet av ett
stationsnära cykelgarage och har sedan tidigare påbörjat en utredning
avseende förutsättningarna för ett cykelgarage.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige


Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-29 § 162.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-22 § 170.
Tekniska nämndens beslut 2018-06-14 § 53.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-05-18.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 50.
Motion 2018-01-30.

Utdragsbestyrkande
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Ludvig Ceimertz
Stefan Haskå
Göran Montan
Sylvia Olander
Bengt Mohlin

(M)
(M)

2
3

4
5
6

PeterJohansson

7
8
9

Magnus Carlsson

Eva Wemby
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46
47

48
49
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Bo Silverbern
Lena Olsson
Qalinle Dayib
Sven Nilsson
Lena Holst

UlfPersson

Katharina Weber
Sten Hermansson
l Anna-Kerstin La rsson

Jörgen Johnsson

Kamilla Danielsson

Gösta Rickardsson

Radovan Javurek
Pierre Månsson
Ellena Dellios Vukic
Jonas Fasth
Lisbeth Thorsson
Christina Borglund
Shrouq Alarini
Gunilla Björck
Bo Kron
Johan Kronbäck
Qazim Hasanaj
Thord Bagan
Roland Sandelin
Ulrika Tollgren

Jan Carlsson

Agneta Wandefors-Hörström
Maria Nilsson
Jens Nordwander
Mahmood Nareman
Tommy Nilsson
Birgitta Book
Therese Sturesson
Fredrik Winberg

Tääfbhe giriga
Anders Tell
Katarina Honorö

Anders Svensson

l EmmaBruce
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(M)
(M)
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(c)
(c)

(c)
(c)
(c)

Alla

l Äha

(L)
(L)

(L)

(L)

Alla
Alla
Alla

Ewa Jakobsen

Alla

Karl Gemfeldt
Ola Forslin

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

W
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(KO)

Alla

Alla

U

Alla

]

X
X

Alla
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Alla

X
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(s)
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Alla
Alla

Lars Olsson
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Alla
Alla
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+Alla
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Alla

X
X
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X
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Alla
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+
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X
X
X
X
X
X

Alla
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(s)
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{

X
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X
X
X
X
X
X
X
X

X

(s)
(s)
(s)
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X

H
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Alla
Alla

(L)
(L}

Ävsil fiåni

X
X
X

Y

X
Lena Fantenberg

X

l
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Parti Krets Ersättare
(Vi [Äiia
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[ 51 ] Ruzica Stanojevit
52 l BirgittaLööv
53

1 Ida Nilsson

54 1KalleHeike

55 1Carl-Henrik Henriz
56 Elisabeth Jörgensen
57 1Anders Nilsson
58 1Anita Reimers
59 i Anders Stone
6Ö l Annetiä Fälth Simonsson

61 i Björn Söder

62 1 Niclas Nilsson
63 1Sven-Ove Reimers
164 1Carl-Henrik Nilsson
65 l Björn Nordeman

66 1Andreas Lekandersson

67
168

l Jens Andersson
1Yvonne Svensson

70

l Jonny Håkansson
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L
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1 Kjell-Erik Ståhl
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(MP)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
t
-+ (SD)
(SD)
(SD)
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+
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Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
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Alla

(SD)
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X
X

Roland Offrell
Linda Pettersson

X
X
X
X
X

Niclas Lauden

X
X
X
X
X
X
X

Alla

(SD)

Alla

(SD) l Alla Ulf Börkell

(SD) l Alla

0

iiei l Avst Frånv

]

(SD)

0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 160

Interpellation - Inrätta på nytt en fast turistbyrå i Kristianstad!
Änr KS 2018/935 3.8.5

Beslut


Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) för
besvarande av interpellationen.

”Svar till Carl-Henrik Henriz angående ”Turistbyrån”.
Turistinformation i Kristianstads kommun
Beslutet att förändra vår turisteservice till våra externa besökare togs efter
flera års analys där besöksstatistiken visade på alltmer vikande siffror. Av
nära två miljoner årliga besökare nådde vi endast drygt 45 000 besökare på
turistbyrån, varav största andelen var kommuninvånare som köpte biljetter
till lokala arrangemang. Vi la större delen av våra ekonomiska och personella resurser på några få procent av våra externa besökare.
För en effektivare användning av våra skattemedel och för att bättre kunna
ge våra besökare service på de platser de befinner sig krävdes ett förändrat
arbetssätt.
I januari i år flyttade vi därför från den tidigare lokalen in i Medborgarcenters verksamhet. Under våren har Medborgarcenters personal fått utbildning
i de vanligaste turistfrågorna så att de ska kunna ge personlig service under
lågsäsong.
Från maj till och med september finns alltid en utbildad turistinformatör på
plats i Rådhus Skåne, utöver den ambulerande personalen som finns på de
mest besökta turistmålen i Kristianstad, Åhus och på större evenemang.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

Vi utvärderar nu den första säsongen med nytt arbetssätt för att nå så många
besökare som möjligt med personlig service och underlätta för våra turistföretag att ta emot sina kunder.
Det vi ser att vi borde löst på ett bättre sätt är kommunikationen om att vi
har bemanning i Rådhus Skåne. Många har uppfattat det som att vi inte
längre har någon bemannad turistinformation.
Inför nästa år kommer bättre skyltning på plats och vi arbetar med tydligare
information om att vi har välutbildad personal på plats för att ge personlig
service.

Sammanfattning
Carl-Henrik Henriz (MP) inger interpellation - Inrätta på nytt en fast turistbyrå i Kristianstad.

Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Henrik Henriz (MP) 2018-09-06

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 161

Medborgarförslag - Placera en ny fungerande cykelpump i Kristianstad
Änr KS 2018/769 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att placera en ny fungerande cykelpump 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-07-13

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 162

Medborgarförslag - Anlägg avsaltningsanläggning
vid Östersjön
Änr KS 2018/775 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man anlägger en avsaltningsanläggning vid Östersjön. 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 2018-07-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 163

Medborgarförslag - Inför Walk of Fame i Kristianstad
Änr KS 2018/776 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för
beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man inför Walk of
Fame 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 2018-07-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 164

Medborgarförslag - Öppna och på sikt restaurera
Helgeåns vattenvägar och sjöar
Änr KS 2018/781 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att öppna och på sikt
restaurera Helgeåns vattenvägar och sjöar. 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 2018-07-20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 165

Medborgarförslag - Ny hundrastgård i Tivoliparken
och upprustning av hundrastgården i Björket
Änr KS 2018/786 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en ny
hundrastgård i Tivoliparken och att det görs en upprustning av hundrastgården i Björket. 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 2018-07-25

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 166

Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Vä
(Åsum) och Åhus
Änr KS 2018/788 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en cykelväg mellan Vä (Åsum) och Åhus.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det 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 2018-07-26

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 167

Medborgarförslag - Bygga skatepark i Åhus
Änr KS 2018/798 10.7.1

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en skatepark
i Åhus. 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 2018-08-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 168

Medborgarförslag - Farthinder/ fartbulor på Hedentorp
Änr KS 2018/805 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp farthinder och fartbulor på Hedentorp. 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 2018-08-05

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 169

Medborgarförslag - Farthinder och bommar på Hedentorp/Helgedal
Änr KS 2018/807 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man sätter upp farthinder och bommar på Hedentorp/Helgedal. 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 2018-08-06

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 170

Medborgarförslag - Farthinder på Odal
Änr KS 2018/836 5.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att placerar ut farthinder
på Odal. 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 2018-08-16

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 171

Medborgarförslag - Bygg en allaktivitetsplan för basket, fotboll och bandy på lekplatsen i den nya delen
av Hammarslund
Änr KS 2018/863 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en allaktivitetsplan för basket, fotboll och bandy på lekplatsen i den nya delen av
Hammarslund.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med
hänvisning till att det inte är kommunens mark. 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 2018-08-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 172

Medborgarförslag - Fria resor från 70 år
Änr KS 2018/870 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det blir fria resor från
70 år. 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 2018-08-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 173

Medborgarförslag - Sätt upp parkeringsautomat eller
skylt med 3 timmars parkering på Prästallén 2
Änr KS 2018/872 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man sätter upp parkeringsautomat eller skylt med 3 timmars parkering på Prästallén 2. 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 2018-08-27

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 174

Medborgarförslag - Gång- och cykelväg på en sida
av Sibyllevägen
Änr KS 2018/905 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en gångoch cykelväg på en sida av Sibyllevägen. 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 2018-09-04

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 175

Medborgarförslag - Riv och ta bort scenen i sommarlustparken
Änr KS 2018/909 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man river och tar bort
scenen i sommarlustparken. 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 2018-09-04

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 176

Medborgarförslag - Begränsa fordonstrafiken på
gågatorna i Kristianstad city och speciellt den tunga
lastbilstrafiken på Östra Boulevarden
Änr KS 2018/923 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man begränsar fordonstrafiken på gågatorna i Kristianstad city och speciellt den tunga lastbilstrafiken på Östra Boulevarden. 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 2018-09-06

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 177

Medborgarförslag - Beskär vassen på Helge ås östra
sida mot Tivoliparken
Änr KS 2018/924 1.1.3

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man beskär vassen på
Helgeås östra sida mot Tivoliparken. 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 2018-09-06

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-09-18

KF § 178

Medborgarförslag - Se över reglerna och prioriteten
för praktik inom kommunala verksamheter
Änr KS 2018/941 7.1.2

Beslut


Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man ser över reglerna
och prioriteten för praktik inom kommunala verksamheter. 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 2018-09-10

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

