
 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (3) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 15 november 2022 kl. 13:00, 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 
Kristianstad. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Anmälan av ersättare och upprop  

3 Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll samt att vara rösträknare/kontrollanter vid 
behov 

 

4 Val av ordförande i kommunfullmäktige 2022/1208 

5 Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2022/1208 

6 Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2022/1208 

7 Förtida tillträde för kommunstyrelsen 2022/1065 

8 Val av ledamöter och ersättare i valberedningen 2022/1209 

9 Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen 2022/1209 

10 Val av revisorer 2022/1026 

11 Val av ordförande och vice ordförande i revisionen 2022/1026 

12 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2022/1029 

13 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen 

2022/1029 

14 Avsägelser samt val av ledamöter i styrelsen för Skåne 
Nordost 

2022/1077 

15 Val av ledamöter och ersättare i räddningsnämnden 2022/1045 
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Ärenden  

16 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i räddningsnämnden 

2022/1045 

17 Eventuella valärenden  

18 Delgivningar 2022/68 

A Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2022-09-28 Slutlig rösträkning 
och mandatfördelning – val till kommunfullmäktige 

2022/1114 

B Valteknisk samverkan Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Kristdemokraterna 

2022/1154 

C Valteknisk samverkan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2022/1154 

D Valteknisk samverkan Liberalerna och Centerpartiet 2022/1154 

E Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked 
detaljplan för del av Östra Kasern 3 m.fl. i Kristianstad 

2019/326 

F Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked 
detaljplan för Atlas 1, Vä 2:72 m.fl. i Kristianstad 

2008/30 

G Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 – Svar på 
revisionsrapport Granskning av framtidens äldreomsorg 

2022/736 

H Omsorgsnämndens beslut 2022-10-12 – Revisionsrapport - 
Framtidens äldreomsorg 

2022/736 

I Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 – Rapporterings-
skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut – omsorgsnämnden 

2022/1052 

J Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 – Rapporter enligt 16 
kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och 
välfärdsnämnden 

2022/1131 

19 Preliminär skattesats budget 2023 2022/615 

20 Extra bolagsstämma i Kommunassurans om 
egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv 

2021/1457 

21 Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs i Kristianstads 
kommun 

2018/1243 

22 Biblioteksplan för 2023 2022/1021 

23 Revidering av taxa för fritidshem 2022/983 
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Ärenden  

24 Avgiftsfria uteserveringar november 2022 - mars 2023 2022/1226 

25 Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 2021/917 

26 Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 2022/535 

27 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

28 Ledamöternas frågestund 2022/69 

   

 Efter sammanträdet avslutats  

 Kristianstads kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges 
Kommuner och Regioners kongress 2023. 

 

 

Pierre Månsson 
Ålderspresident 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 200 

Förtida tillträde för Kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1065 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska  

räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid  
mandatperiodens utgång. 

• Valet av styrelse förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 november 2022 för tid enligt ovan. 

• Arvode för november månad 2022 utgår för både avgående och nyval-
da ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ en-
ligt gällande arvodesbestämmelser. Vid beräkning av tidsfaktor för 
pensionsförmåner tillgodoräknas dock även december månad 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 18 § kan kommunfullmäktige  
bestämma att kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det  
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse  
förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrel-
sen vid fullmäktiges första sammanträde. 

Förtida tillträde för kommunstyrelsen har skett sedan valet 1994. Nuva-
rande kommunstyrelse är vald för tiden 2018-11-13 intill det sammanträ-
de då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Det nyvalda fullmäktige kommande mandatperiod sammanträder första  
gången tisdagen den 15 november 2022. Fullmäktige kan då fatta beslut 
om förtida tillträde och ny kommunstyrelse väljas. Med hänsyn till att valet 
av ny kommunstyrelse sker en bit in i november, föreslås att arvoden för 
november månad utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodes-
bestämmelser. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska  
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid  
mandatperiodens utgång. 

• Valet av styrelse förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 november 2022 för tid enligt ovan. 

• Arvode för november månad 2022 utgår för både avgående och nyval-
da ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ en-
ligt gällande arvodesbestämmelser. Vid beräkning av tidsfaktor för 
pensionsförmåner tillgodoräknas dock även december månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 202. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 202 

Förtida tillträde för Kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1065 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Ärendet hänskjuts direkt till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 18 § kan kommunfullmäktige  
bestämma att kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det  
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse  
förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrel-
sen vid fullmäktiges första sammanträde. 

Förtida tillträde för kommunstyrelsen har skett sedan valet 1994. Nuva-
rande kommunstyrelse är vald för tiden 2018-11-13 intill det sammanträ-
de då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Det nyvalda fullmäktige kommande mandatperiod sammanträder första  
gången tisdagen den 15 november 2022. Fullmäktige kan då fatta beslut 
om förtida tillträde och ny kommunstyrelse väljas. Med hänsyn till att valet 
av ny kommunstyrelse sker en bit in i november, föreslås att arvoden för 
november månad utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodes-
bestämmelser. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska  
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid  
mandatperiodens utgång. 

• Valet av styrelse förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 november 2022 för tid enligt ovan. 

• Arvode för november månad 2022 utgår för både avgående och nyval-
da ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ en-
ligt gällande arvodesbestämmelser. Vid beräkning av tidsfaktor för 
visstidspension och avgångspension tillgodoräknas dock även decem-
ber månad 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-10-20 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Förtida tillträde för kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1065 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Kommunstyrelsens mandattid under kommande mandatperiod ska  
räknas från och med det sammanträde då valet förrättas intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång vid  
mandatperiodens utgång. 

• Valet av styrelse förrättas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15  
november 2022 för tid enligt ovan. 

• Arvode för november månad 2022 utgår för både avgående och nyvalda  
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess olika organ enligt  
gällande arvodesbestämmelser. Vid beräkning av tidsfaktor för visstids  
pension och avgångspension pensionsförmåner tillgodoräknas dock även 
december månad 2022. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap 18 § kan kommunfullmäktige  
bestämma att kommunstyrelsens mandattid ska räknas från och med det  
sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av styrelse  
förrättas nästa gång. I ett sådant fall skall nyvalda fullmäktige välja styrelsen  
vid fullmäktiges första sammanträde. 

Förtida tillträde för kommunstyrelsen har skett sedan valet 1994. Nuvarande  
kommunstyrelse är vald för tiden 2018-11-13 intill det sammanträde då val av  
kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

Det nyvalda fullmäktige kommande mandatperiod sammanträder första  
gången tisdagen den 15 november 2022. Fullmäktige kan då fatta beslut om  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

förtida tillträde och ny kommunstyrelse väljas. Med hänsyn till att valet av ny  
kommunstyrelse sker en bit in i november, föreslås att arvoden för november  
månad utgår för både avgående och nyvalda ledamöter och ersättare i  
kommunstyrelsen och dess olika organ enligt gällande arvodesbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-20. 

 

Petar Cavala     Anders Sandin 
Kommundirektör     Tillförordnad avdelningschef 
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Nämnd/Styrelse: Valberedningen 
  
Sekreterare: Andrea Ax Karlsén  
Tfn: 044-135184 
E-post: andrea.karlsen@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 15 november 2022   

Rådhus Skåne rum 107 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Val av revisorer 2022/1026 

4 Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna 2022/1026 

5 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 2022/1029 

6 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen 

2022/1029 

7 Val av ledamöter och ersättare i räddningsnämnden 2022/1045 

8 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i räddningsnämnden 

2022/1045 

9 Avsägelser samt val av ledamöter i styrelsen för Skåne 
Nordost 

2022/1077 

 

  
Ordförande 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av revisorer 
Änr KS 2022/1026 1.2.5  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till revisorer för tiden från och med den 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026: 

Sju revisorer  
Bill Nilsson SD 
Lars Thuvesson SD 
Göran Sevebrant M 
Fredrik Hamrin M 
Roland Krantz S 
Sven-Gunnar Linné S 
Fredrik Berndt L 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande och vice ordförande i revisionen 
Änr KS 2022/1026 1.2.5  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Välja följande personer till ordförande och vice ordförande i revisionen 
från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026: 

Ordförande  
Roland Krantz S 
  
Vice ordförande  
Göran Sevebrant M 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1029  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för  
tiden från och med den 15 november 2022 intill det sammanträde då val  
av kommunstyrelse förrättas nästa gång: 

Femton ledamöter  
Ian Fernheden SD 
Carl Henrik Nilsson SD 
Dick Nystrand SD 
Camilla Palm M 
Ulf Persson M 
Christina Silverbern M 
Christina Borglund KD 
Jan Svensson KD 
Ulrika Tollgren S 
Martin Hallingström Skoglund S 
Annelie Karlsson S 
Dan Berger S 
Mikael Persson V 
Daniél Tejera L 
Kent Angergård C 
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Åtta ersättare  
Rickard Axelsson SD 
Bo Silverbern M 
Alexander Harrisson KD 
Camilla Ottosson KD 
Therese Larsson Sturesson S 
Qazim Hasanaj S 
Linnea Bengtsson V 
Pernilla Blixt L 

 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (1)  
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen 
Änr KS 2022/1029  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande tillika kommunalråd, 1:e vice ord-
förande tillika kommunalråd och 2:e vice ordförande tillika oppositions-
råd i kommunstyrelsen för tiden från och med den 15 november 2022 in-
till det sammanträde då val av kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande förrättas nästa gång: 

 

Ordförande  
Camilla Palm M 
  
1:e vice ordförande  
Ian Fernheden SD 
  
2:e vice ordförande  
Ulrika Tollgren S 

 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter och ersättare i räddningsnämnden 
Änr KS 2022/1045  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ledamöter och ersättare i räddningsnämnden  
för tiden från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december  
2026: 

Sju ledamöter  
Ian Fernheden SD 
Carl Henrik Nilsson SD 
Camilla Palm M 
Ulf Persson M 
Ulrika Tollgren S 
Martin Hallingström Skoglund S 
Daniél Tejera L 
  
Sju ersättare  
Dick Nystrand SD 
Rickard Axelsson SD 
Christina Silverbern M 
Christina Borglund KD 
Annelie Karlsson S 
Dan Berger S 
Pernilla Blixt L 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 
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Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i räddningsnämnden 
Änr KS 2022/1045  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Välja följande personer till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i räddningsnämnden för tiden från och med den 15 november 
2022 intill det sammanträde då val av räddningsnämndens ordförande, 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande förrättas nästa gång: 

Ordförande  
Camilla Palm M 
  
1:e vice ordförande  
Ian Fernheden SD 
  
2:e vice ordförande  
Ulrika Tollgren S 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-11-15 
Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044-135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se valberedningen 

  

Val av ledamöter i styrelsen för Skåne Nordost 
Änr KS 2022/1077  

Förslag till valberedningen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla avsägelserna. 

• Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Skåne Nordost för  
tiden från och med den 15 november 2022 intill det sammanträde då val  
av ledamöter i styrelsen för Skåne Nordost förrättas nästa gång: 

Två ledamöter  
Camilla Palm M 
Ulrika Tollgren S 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 



Inskickat av: Paul Eve Richard Pierre Månsson

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5713

Datum
2022-10-31 14:34

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2022-11-15

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Ledamot (ordförande) styrelsen för Skåne Nordost

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
pierre.mansson@kristianstad.se

 För- och efternamn
Paul Eve Richard Pierre Månsson

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Liberalerna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Inskickat av: ANDERS TELL

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5723

Datum
2022-11-01 10:24

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2022-11-01

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Styrelseledamot Skåne Nordost

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
anders.tell@kristianstad.se

 För- och efternamn
ANDERS TELL

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
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Kommunledningskontoret 

 

2022-11-15  

 

Eventuella valärenden Kommunfullmäktige 2022-10-11 
Ärende 17 

  Änr 

1 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige – Fredrik 
Hamrin (M) 

2022/1309 

2 Avsägelse som ledamot i styrelsen för Kristianstads  
Renhållnings AB – Ian Fernheden (SD) 

2022/1329 

3 Avsägelse som ledamot tillika ordförande i arbete och  
välfärdsnämnden – Radovan Javurek (L) 

2022/1260 

4 Avsägelse som ersättare i styrelsen för Solvig och Emil 
Isakssons fond för sjuka barn – Radovan Javurek (L) 

2022/1281 

 



Inskickat av: FREDRIK HAMRIN

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5775

Datum
2022-11-04 14:29

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2022-11-04

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Kommunfullmäktige

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
fredrik.hamrin02@gmail.com

 För- och efternamn
FREDRIK HAMRIN

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Moderaterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Inskickat av: IAN FERNHEDEN

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5822

Datum
2022-11-07 19:36

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2022-11-07

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Ledamot i styrelsen för Kristianstads Renhållnings AB

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
ian.fernheden@fornuft.se

 För- och efternamn
IAN FERNHEDEN

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Sverigedemokraterna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Inskickat av: RADOVAN JAVUREK

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5676

Datum
2022-10-28 09:11

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2022-11-30

 Jag avsäger mig följande uppdrag
ordförande i Arbete och välfärdsnämnden

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
radovan.javurek@kristianstad.se

 För- och efternamn
RADOVAN JAVUREK

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Liberalerna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen



Inskickat av: RADOVAN JAVUREK

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#5728

Datum
2022-11-01 13:00

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Datum för avsägelse
2022-11-30

 Jag avsäger mig följande uppdrag
Ersättare i styrelsen för Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
radovan.javurek@kristianstad.se

 För- och efternamn
RADOVAN JAVUREK

E-tjänst för förtroendevalda

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Liberalerna

Vad vill du göra?
Avsägelse av politisktuppdrag

2. Ärendet

Avsägelse

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
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Postadress: 205 15 Malmö Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  

 

 

 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning – val till 
kommunfullmäktige  

 

Beslut 

Länsstyrelsen Skåne beslutar att fastställa utgången av valet till 

Kommunfullmäktige i Kristianstad kommun efter val den 11 

september 2022 i enlighet med bilagorna 1–2.  

Beslutet gäller för samtliga valkretsar i Kristianstad kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsens rösträkning har ägt rum Kockum Fritid i Malmö under 

perioden 2022-09-14 till 2022-09-28.  

Motivering till beslutet 

Länsstyrelsen har genomfört den slutliga rösträkningen för val till 

Kommunfullmäktige i Kristianstad kommun. Därefter har 

Länsstyrelsen fördelat röster och mandat mellan partierna samt 

fastställt vilka kandidater som har valts till ledamöter och ersättare. 

Mandatfördelningen baseras på följande grunduppgifter och 

beräkningsresultat.    

De grunduppgifter från rösträkningen som ligger till grund för 

Länsstyrelsens mandatfördelning framgår av bilagorna 3-5.   

Länsstyrelsens mandatfördelning är baserade på de beräkningsresultat 

som framgår av bilagorna 6-11.  

Bestämmelser som beslutet grundas på 

Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna 

i 13 och 14 kap vallagen (2005:837). 

Ni kan överklaga beslutet 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos 

Valprövningsnämnden. Ett överklagande ska ha kommit in senast tio 

 

Beslut 
 

Datum 

2022-09-28 
 

  
 

Ärendebeteckning  

201-20278-2022 
 
 



 

Beslut  
2 (2) 

2022-09-28  201-20278-2022 
 

 

 

dagar efter det att valet avslutades. Valet avslutas när valresultatet 

kungjorts genom att protokollet läggs fram för granskning.  

  

Ett överklagande kan göras i Valprövningsnämndens formulär för 

överklagande, www.valprovningsnamnden.se, genom att 

överklagandet sänds till valprovningsnamnden@riksdagen.se eller 

skickas till Valprövningsnämnden, Sveriges riksdag, 100 12 

Stockholm. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av rättschefen Jesper Jacobsson med jurist Birgitta 

Fredriksson som föredragande. 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 

1. Röster och mandat för partierna  

2. Valda ledamöter och ersättare  

3. Förteckning över antalet röster per parti och lista  

4. Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat  

5. Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal  

6. Fördelning av fasta mandat per valkrets 

7. Fördelning av samtliga mandat (totalfördelning)  

8. Återföring och tilldelning av återförda fasta mandat  

9. Fördelning av utjämningsmandat  

10. Ordning av namn för inval av ledamöter  

11. Dubbelvalsavveckling 
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Bilaga 1

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Röster och mandat för partierna
I en kommun som är indelad i två eller flera valkretsar fördelas mandaten mellan partier 

som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått 

minst 3 procent av rösterna i kommunen.

KRISTIANSTAD, Hela kommunen: 65 mandat

Parti

Röster

antal %

Personröster

antal % Mandat

Varav 

utj.

Moderaterna 11 118 20,60 2 600 23,39 14 1

Centerpartiet 2 426 4,50 895 36,89 3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 6 224 11,53 1 919 30,83 8 1

Kristdemokraterna 2 645 4,90 673 25,44 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 689 25,37 2 812 20,54 17 2

Vänsterpartiet 2 896 5,37 978 33,77 4 1

Miljöpartiet de gröna 883 1,64 194 21,97

Sverigedemokraterna 12 938 23,98 3 294 25,46 16 2

Övriga anmälda partier 1 144 2,12 434 37,94

Summa giltiga röster 53 963 13 799 25,57

Ogiltiga röster 689 1,26

varav ej anmälda partier 10 0,02

varav blanka 648 1,19

varav övriga ogiltiga 31 0,06

Summa avgivna röster 54 652

Röstberättigade 68 009 Valdeltagande 80,36%
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Väster: 30 mandat

Parti

Röster

antal %

Personröster

antal % Mandat

Varav 

utj.

Moderaterna 4 924 19,49 1 121 22,77 6

Centerpartiet 1 132 4,48 368 32,51 1

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 590 10,25 788 30,42 3

Kristdemokraterna 1 357 5,37 384 28,30 2

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 449 25,53 1 335 20,70 8 1

Vänsterpartiet 1 338 5,30 405 30,27 2 1

Miljöpartiet de gröna 405 1,60 89 21,98

Sverigedemokraterna 6 697 26,51 1 840 27,47 8 1

Övriga anmälda partier 370 1,46 144 38,92

Summa giltiga röster 25 262 6 474 25,63

Ogiltiga röster 350 1,37

varav ej anmälda partier 6 0,02

varav blanka 326 1,27

varav övriga ogiltiga 18 0,07

Summa avgivna röster 25 612

Röstberättigade 32 009 Valdeltagande 80,02%

Öster: 35 mandat

Parti

Röster

antal %

Personröster

antal % Mandat

Varav 

utj.

Moderaterna 6 194 21,58 1 479 23,88 8 1

Centerpartiet 1 294 4,51 527 40,73 2

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 634 12,66 1 131 31,12 5 1

Kristdemokraterna 1 288 4,49 289 22,44 1

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 240 25,23 1 477 20,40 9 1

Vänsterpartiet 1 558 5,43 573 36,78 2

Miljöpartiet de gröna 478 1,67 105 21,97

Sverigedemokraterna 6 241 21,74 1 454 23,30 8 1

Övriga anmälda partier 774 2,70 290 37,47

Summa giltiga röster 28 701 7 325 25,52

Ogiltiga röster 339 1,17

varav ej anmälda partier 4 0,01

varav blanka 322 1,11

varav övriga ogiltiga 13 0,04

Summa avgivna röster 29 040

Röstberättigade 36 000 Valdeltagande 80,67%
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Bilaga 2

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Valda ledamöter och ersättare
Ledamöter som markerats med en ᴰ har valts in i stället för en kandidat som blivit invald i 

mer än en valkrets eller för mer än ett parti, och som tagit plats i en annan valkrets eller 

för ett annat parti (se Bilaga 11 Dubbelvalsavveckling).

Väster
Ledamöter Ersättare

Moderaterna
Filip Hannjö ᴰ
Christina Silverbern ᴰ
Jesper Persson ᴰ
Angus Skog ᴰ
David Stenergard ᴰ
Mustafa Sharif ᴰ

1 Jessica Kilis

2 Franc Krizanec

3 Anna Winberg

4 Richard Berggren

5 Lovisa Ysberg

6 Fredrik Hamrin

7 Maria Hofvendahl Svensson

Centerpartiet
Christina Jönsson Nyström ᴰ 1 Karl Petter Erik Gemfeldt

2 Lena Holst

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Pierre Månsson

Radovan Javurek ᴰ
Anna Kerstin Larsson ᴰ

1 Jörgen Johnsson

2 Kamilla Danielsson

3 Per-Ingvar Nilsson

4 Hanna Rogland

Kristdemokraterna
Christina Anefur Borglund

Henrik Stedt

1 Alexander Harrison

2 Camilla Ottosson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Anders Svensson ᴰ
Sabina Månsson Hultgren ᴰ
Fredrik Vinberg ᴰ
Catarina Palmblad ᴰ
Qazim Hasanaj ᴰ
Eva Linder ᴰ
Anders Fredrik Tell ᴰ
Anna-Lena Fantenberg ᴰ

1 Jan Ingvar Lindelöf

2 Linnéa Sjögren

3 Johan Kronbäck Angsmo

4 Agneta Joan Marie Wandefors Hörström

5 Oskar Johansson

6 Petronella Lundmark

7 Tommy Nilsson

8 Titti Tingström

9 Tommy Carlsson
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Vänsterpartiet
Mikael Persson

Karin Feldt ᴰ
1 Mayar Qaddoori

2 Eskil Eskilsson

Sverigedemokraterna
Björn Söder

Carl Henrik Nilsson

Niclas Nilsson

Fia Rosenstråle

Ian Fernheden

Dick Nystrand

Pia Dahlin

Bengt Göran Håkansson

1 Per-Olof Lundqvist

2 Anita Reimers

3 Örjan Björk

4 Niklas Laudén

5 Jens Johansson

6 Annette Granath

7 Bengt Håkan Ingemar Eriksson

8 Ulf Nilsson

Öster
Ledamöter Ersättare

Moderaterna
Camilla Palm

Ludvig Ceimertz

Lena Olsson

Bo Sven Gunnar Silverbern

Monika Åängasköld

Nils Erik Ulf Persson

Ulrika Tågström

Sylvia Olander

1 Jessica Kilis

2 Franc Krizanec

3 Anna Winberg

4 Richard Berggren

5 Lovisa Ysberg

6 Fredrik Hamrin

7 Maria Hofvendahl Svensson

Centerpartiet
Qalinle Dayib Hussein

Kent Angergård

1 Karl Petter Erik Gemfeldt

2 Lena Holst

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Pernilla Blixt ᴰ
Henny Tillberg

Daniél Tejera

Helene Åkesson

Anders Fredriksson

1 Jörgen Johnsson

2 Kamilla Danielsson

3 Per-Ingvar Nilsson

4 Hanna Rogland

Kristdemokraterna
Jan Svensson ᴰ 1 Alexander Harrison

2 Camilla Ottosson
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Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ulrika Tollgren

Martin Hallingström Skoglund

Annelie Karlsson

Dan Berger

Therese Larsson Sturesson

Per Thomas Nilsson

Katarina Honoré

Kalle Olofsson

Kristina Lindbåge

1 Jan Ingvar Lindelöf

2 Linnéa Sjögren

3 Johan Kronbäck Angsmo

4 Agneta Joan Marie Wandefors Hörström

5 Oskar Johansson

6 Petronella Lundmark

7 Tommy Nilsson

8 Titti Tingström

9 Tommy Carlsson

Vänsterpartiet
Abdi Kajse Aynan

Jan Erik Nordström ᴰ
1 Mayar Qaddoori

2 Eskil Eskilsson

Sverigedemokraterna
Ulf Börkell ᴰ
Marc Karlsson ᴰ
Elina Johansson ᴰ
Rickard Axelsson ᴰ
Mattias Norén ᴰ
Maj Ulla-Lena Kristina Nordgren ᴰ
Bo Ingvar Lave Nilsson ᴰ
Håkan Englund ᴰ

1 Per-Olof Lundqvist

2 Anita Reimers

3 Örjan Björk

4 Niklas Laudén

5 Jens Johansson

6 Annette Granath

7 Bengt Håkan Ingemar Eriksson

8 Ulf Nilsson
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Bilaga 3

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumret 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Väster

Parti Listnummer Röster per lista Summa
Moderaterna 4 924

0001-01219 2 922

0001-90000 2 002

Centerpartiet 1 132
0004-01246 840

0004-90000 292

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2 590
0003-00911 1 813

0003-90000 777

Kristdemokraterna 1 357
0068-01119 887

0068-90000 470

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 449
0002-01826 4 323

0002-90000 2 126

Vänsterpartiet 1 338
0005-02018 839

0005-90000 499

Miljöpartiet de gröna 405
0055-03716 220

0055-90000 185

Sverigedemokraterna 6 697
0110-02710 4 635

0110-90000 2 062

Alternativ för Sverige 99
1325-01873 96

1325-90000 3

Direktdemokraterna 1
1150-90000 1
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Enhet 1
0189-90000 1

Feministiskt initiativ 20
0532-90000 20

Klassiskt liberala partiet

0638-90000

Knapptryckarna 4
1505-90000 4

Kristna Värdepartiet 1
1551-90000 1

Landsbygdspartiet Oberoende 1
1011-90000 1

Medborgerlig Samling 11
1296-90000 11

MoD 3
1568-90000 3

NaturFilosoferna 1
1460-90000 1

Partiet Nyans 123
1439-02767 91

1439-90000 32

Partiet Vändpunkt 10
1430-03425 10

1430-90000

Piratpartiet 5
0524-90000 5

SKP 1
1586-90000 1

Sakpolitikerna 89
0205-03841 84

0205-90000 5

Summa giltiga röster 25 262

Ogiltiga röster 350

varav ej anmälda partier 6

varav blanka 326

varav övriga ogiltiga 18

Summa avgivna röster 25 612
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Öster

Parti Listnummer Röster per lista Summa
Moderaterna 6 194

0001-01219 3 888

0001-90000 2 306

Centerpartiet 1 294
0004-01246 953

0004-90000 341

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 634
0003-00911 2 585

0003-90000 1 049

Kristdemokraterna 1 288
0068-01119 817

0068-90000 471

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 240
0002-01826 4 808

0002-90000 2 432

Vänsterpartiet 1 558
0005-02018 1 039

0005-90000 519

Miljöpartiet de gröna 478
0055-03716 273

0055-90000 205

Sverigedemokraterna 6 241
0110-02710 4 221

0110-90000 2 020

Alternativ för Sverige 83
1325-01873 81

1325-90000 2

Direktdemokraterna 4
1150-90000 4

Enhet 2
0189-90000 2

Feministiskt initiativ 15
0532-90000 15

Klassiskt liberala partiet 2
0638-90000 2
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Knapptryckarna 4
1505-90000 4

Landsbygdspartiet Oberoende 2
1011-90000 2

Medborgerlig Samling 5
1296-90000 5

MoD 6
1568-90000 6

Ny Demokrati 1
1596-90000 1

Partiet Nyans 324
1439-02767 298

1439-90000 26

Partiet Vändpunkt 14
1430-03425 14

1430-90000

Piratpartiet 7
0524-90000 7

SKP 1
1586-90000 1

Volt Sverige 1
1610-90000 1

Sakpolitikerna 303
0205-03841 298

0205-90000 5

Summa giltiga röster 28 701

Ogiltiga röster 339

varav ej anmälda partier 4

varav blanka 322

varav övriga ogiltiga 13

Summa avgivna röster 29 040
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Bilaga 4

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för 

kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.

Väster
Moderaterna
Listnummer: 0001-01219 Antal personröster

1 Camilla Palm 334

2 Ludvig Ceimertz 193

3 Lena Olsson 46

4 Bo Silverbern 37

5 Monika Åängasköld 35

6 Ulf Persson 120

7 Ulrika Tågström 27

8 Sylvia Olander 30

9 Filip Hannjö 41

10 Christina Silverbern 5

11 Jesper Persson 18

12 Angus Skog 28

13 David Stenergard 12

14 Mustafa Sharif 29

15 Jessica Kilis 22

16 Franc Krizanec 7

17 Anna Winberg 27

18 Richard Berggren 7

19 Lovisa Ysberg 12

20 Fredrik Hamrin 6

21 Maria Hofvendahl 10

22 Mikael Nissen 4

23 Anders Gunnarsson 24

24 Magnus Englund 8

25 Bo Abrahamsson 5

26 Timo Wiksten 2

27 Roger Nilsson 2

28 Erik Olander 6

29 Kristian Ekstrand 5

30 [Ej valbar] 1

31 Lars Ekstrand 1

32 Davor Vuleta 3

33 Pontus Lindberg

34 Monica Roos 2

35 Bo Eriksson

36 Torgil Rundcrantz
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37 Jakub Zulinski 12

Summa 1 121

Centerpartiet
Listnummer: 0004-01246 Antal personröster

1 Kent Angergård 39

2 Christina Nyström 60

3 Karl Gemfeldt 17

4 Lena Holst 37

5 Qalinle Dayib 97

6 Ingrid Karlsson 5

7 Noah Englesson 23

8 Henric Djerf 6

9 Östen Warnhag 13

10 Andreas Nilsson 5

11 Emma Ekstrand 19

12 Kenne Jönsson 3

13 Ann Andersson

14 Stefan Andersson 10

15 Elna Gemfeldt 10

16 Jonatan Nyström

17 Lennart Nilsson

18 Elise Zetterstrand 3

19 Göran Ljunggren 7

20 Bengt Persson 3

21 Evert Valfridsson 7

22 Nils-Göran Jönsson 3

23 Gert Friberg 1

Summa 368

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Listnummer: 0003-00911 Antal personröster

1 Pierre Månsson 456

2 Henny Tillberg 64

3 Daniél Tejera 43

4 Helene Åkesson 11

5 Anders Fredriksson 12

6 Pernilla Blixt 20

7 Radovan Javurek 7

8 Anna-Kerstin Larsson 7

9 Jörgen Johnsson 10

10 Kamilla Danielsson 23

11 Per-Ingvar Nilsson 11

12 Hanna Rogland 7

13 Emma Malm 3

14 Alice Carlqvist Seger 9

15 Annika Carlsson 2

16 Anders Elmevik 16

17 Lisbeth Thorsson 1

18 Britt-Marie Hansson 5

19 Elisabeth Disley 1

20 [Ej valbar] 6

21 Lars Lamberger 2
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22 Andreas Andersson 40

23 Magnus Forsberg 11

24 Pontus Tallberg 3

25 Fredrik Birgersson 5

26 Gilbert Tribo 9

27 Lena Löfgren

28 Åke Carlström 2

29 Tommy Hautop 2

30 Britt-Marie Eliasson

31 Jan Andersson

32 Magnus Åkesson

Summa 788

Kristdemokraterna
Listnummer: 0068-01119 Antal personröster

1 Christina Borglund 82

2 Jan Svensson 39

3 Alexander Harrison 30

4 Camilla Ottosson 18

5 Henrik Stedt 69

6 Erik Jönsson 6

7 Joyce Andersson 10

8 Bodil Thuresson 9

9 Pål Nilsson 4

10 Charlotte Einarsson 34

11 Gösta Knutsson

12 Seare Haile 1

13 Henrik Friberg 13

14 Kristina Nilsson 2

15 Nils-Arne Thuresson 7

16 Lucas Stedt 2

17 Elsebeth Lemche 3

18 Niclas Jämstorp 12

19 Ing-Marie Nilsson Axelsson 14

20 Göran Lilja 4

21 Olle Lindqvist 1

22 Thérèse Engdahl 12

23 Miriam Nilsson 8

24 Per Efverman 2

25 Ingvar Persson 2

Summa 384

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Listnummer: 0002-01826 Antal personröster

1 Urika Tollgren 241

2 Martin Hallingström Skoglund 93

3 Annelie Karlsson 150

4 Dan Berger 34

5 Therese Larsson Sturesson 76

6 Thomas Nilsson 21

7 Katarina Honoré 24

8 Kalle Olofsson 38

9 Kristina Lindbåge 104
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10 Anders Svensson 21

11 Sabina Månsson Hultgren 60

12 Fredrik Winberg 40

13 Catarina Palmblad 12

14 Qazim Hasanaj 127

15 Ewa Linder 7

16 Anders Tell 40

17 Anna-Lena Fantenberg 27

18 Jan Lindelöf 8

19 Linnea Sjögren 32

20 Johan Kronbäck 10

21 Agneta Wandefors Hörström 31

22 Oskar Johansson 24

23 Petronella Lundmark 4

24 Tommy Nilsson 10

25 Titti Tingström 6

26 Tommy Carlsson 10

27 AnnCatrin Norfall 8

28 Zamig Shukorov 4

29 Ann-Sofie Adermark 7

30 Lars Olsson 2

31 Jenny Hellberg 5

32 Peter Isacsson 3

33 Elisabeth Björck 5

34 Elisabet Blomdahl 2

35 Tony Nilsson 1

36 Terese Svensson 2

37 Lars Sjöberg 1

38 Anna Pettersson 3

39 Roland Sandelin

40 Bengt Ringdahl 3

41 Mawaheb Mohammed 2

42 Patric Hansson

43 Liz Jönsson 2

44 Alf Öien

45 Helen Persson 9

46 Elek Oksenfeldt

47 Lorna Molin 3

48 Jörgen Eriksson 1

49 Neta Andersson 2

50 Jan Karlsson 1

51 Marianne Eriksson

52 Bertil Troberg 1

53 Malin Hallingström Skoglund 2

54 Johan Adolfsson 2

55 Rose-Marie Olin

56 Per Erik Eriksson

57 Birgitta Book

58 Håkan Hellberg 5

59 Gun Åkers

60 Per-Inge Ström 7

61 Johan Lindbåge Tärnhäll 2

Summa 1 335
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Vänsterpartiet
Listnummer: 0005-02018 Antal personröster

1 Mikael Persson 95

2 Karin Feldt 36

3 Jan Nordström 7

4 Mayar Qaddoori 22

5 Eskil Eskilsson 4

6 Ingrid Bromander 10

7 Björn Brynolfson 14

8 Manal Nasif 8

9 Tony Ivarsson 16

10 Eva Nilsson 13

11 Benjamin Schrevelius 13

12 Abdikajse Aynan 83

13 Britt-Marie Pettersson 1

14 Marcus Cederlund 1

15 Alexandra Kronqvist 10

16 Tony Björk 4

17 Ann-Christin Malmberg 1

18 Martin Lund 3

19 Annalott Andersen 3

20 Ryszard Wyrwal 1

21 Abdulla Mohammed 26

22 Evelina Nilsson 11

23 Ruzica Stanojevic 23

Summa 405

Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-02710 Antal personröster

1 Carl Henrik Nilsson 398

2 Niclas Nilsson 114

3 Björn Söder 515

4 Fia Rosenstråle 92

5 Ian Fernheden 79

6 Dick Nystrand 30

7 Pia Dahlin 106

8 Bengt Håkansson 30

9 Ulf Börkell 21

10 Marc Karlsson 7

11 Elina Johansson 69

12 Rickard Axelsson 31

13 Mattias Norén 22

14 Kristina Nordgren 19

15 Bo Nilsson 29

16 Håkan Englund 9

17 Per-Olof Lundquist 17

18 Anita Reimers 5

19 Örjan Björk 34

20 Niklas Laudén 71

21 Jens Johansson 7

22 Annette Granath 16

23 Bengt Eriksson 3

24 Ulf Nilsson 8
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25 Kenneth Jarl 12

26 Marianne Wendel 1

27 Oskar Månsson 5

28 Bengt Wendel

29 Ann Kristin Nordström

30 Johnny Nilsson 4

31 Björn Eriksson 11

32 Nils-Eric Persson 16

33 Jane Nilsson 3

34 Niclas Ericsson 1

35 Björn Nordeman

36 Nils Erik Larsson 2

37 Anna Carin Ericksson 1

38 [Ej valbar]

39 Per Friberg 5

40 Sven Hermansson

41 Rickard Jönsson 43

42 Sven Nordström

43 Jonas Olsson 3

44 Patrik Frendin 1

Summa 1 840

Öster
Moderaterna
Listnummer: 0001-01219 Antal personröster

1 Camilla Palm 451

2 Ludvig Ceimertz 191

3 Lena Olsson 74

4 Bo Silverbern 29

5 Monika Åängasköld 57

6 Ulf Persson 52

7 Ulrika Tågström 16

8 Sylvia Olander 15

9 Filip Hannjö 120

10 Christina Silverbern 26

11 Jesper Persson 69

12 Angus Skog 71

13 David Stenergard 35

14 Mustafa Sharif 38

15 Jessica Kilis 19

16 Franc Krizanec 13

17 Anna Winberg 26

18 Richard Berggren 40

19 Lovisa Ysberg 11

20 Fredrik Hamrin 20

21 Maria Hofvendahl 21

22 Mikael Nissen 9

23 Anders Gunnarsson 14

24 Magnus Englund 4

25 Bo Abrahamsson 8

26 Timo Wiksten 7

27 Roger Nilsson 3
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28 Erik Olander 3

29 Kristian Ekstrand 6

30 [Ej valbar] 3

31 Lars Ekstrand

32 Davor Vuleta 4

33 Pontus Lindberg

34 Monica Roos 3

35 Bo Eriksson 4

36 Torgil Rundcrantz

37 Jakub Zulinski 17

Summa 1 479

Centerpartiet
Listnummer: 0004-01246 Antal personröster

1 Kent Angergård 36

2 Christina Nyström 56

3 Karl Gemfeldt 3

4 Lena Holst 10

5 Qalinle Dayib 279

6 Ingrid Karlsson 8

7 Noah Englesson 20

8 Henric Djerf 50

9 Östen Warnhag 7

10 Andreas Nilsson 3

11 Emma Ekstrand 5

12 Kenne Jönsson 8

13 Ann Andersson 3

14 Stefan Andersson 6

15 Elna Gemfeldt 8

16 Jonatan Nyström 3

17 Lennart Nilsson

18 Elise Zetterstrand 12

19 Göran Ljunggren

20 Bengt Persson 6

21 Evert Valfridsson 3

22 Nils-Göran Jönsson

23 Gert Friberg 1

Summa 527

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Listnummer: 0003-00911 Antal personröster

1 Pierre Månsson 637

2 Henny Tillberg 119

3 Daniél Tejera 112

4 Helene Åkesson 27

5 Anders Fredriksson 12

6 Pernilla Blixt 79

7 Radovan Javurek 18

8 Anna-Kerstin Larsson 13

9 Jörgen Johnsson 11

10 Kamilla Danielsson 20

11 Per-Ingvar Nilsson 4

12 Hanna Rogland 13
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13 Emma Malm 8

14 Alice Carlqvist Seger 6

15 Annika Carlsson 4

16 Anders Elmevik 3

17 Lisbeth Thorsson 5

18 Britt-Marie Hansson 2

19 Elisabeth Disley 4

20 [Ej valbar] 1

21 Lars Lamberger 3

22 Andreas Andersson 5

23 Magnus Forsberg 7

24 Pontus Tallberg 5

25 Fredrik Birgersson

26 Gilbert Tribo 4

27 Lena Löfgren 1

28 Åke Carlström

29 Tommy Hautop 3

30 Britt-Marie Eliasson 5

31 Jan Andersson

32 Magnus Åkesson

Summa 1 131

Kristdemokraterna
Listnummer: 0068-01119 Antal personröster

1 Christina Borglund 76

2 Jan Svensson 20

3 Alexander Harrison 14

4 Camilla Ottosson 11

5 Henrik Stedt 26

6 Erik Jönsson 10

7 Joyce Andersson 13

8 Bodil Thuresson 1

9 Pål Nilsson 5

10 Charlotte Einarsson 21

11 Gösta Knutsson 9

12 Seare Haile 1

13 Henrik Friberg 14

14 Kristina Nilsson 4

15 Nils-Arne Thuresson

16 Lucas Stedt 4

17 Elsebeth Lemche 1

18 Niclas Jämstorp 13

19 Ing-Marie Nilsson Axelsson 12

20 Göran Lilja 4

21 Olle Lindqvist 1

22 Thérèse Engdahl 16

23 Miriam Nilsson 9

24 Per Efverman 2

25 Ingvar Persson 2

Summa 289

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Listnummer: 0002-01826 Antal personröster
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1 Urika Tollgren 364

2 Martin Hallingström Skoglund 58

3 Annelie Karlsson 184

4 Dan Berger 28

5 Therese Larsson Sturesson 49

6 Thomas Nilsson 34

7 Katarina Honoré 21

8 Kalle Olofsson 47

9 Kristina Lindbåge 91

10 Anders Svensson 19

11 Sabina Månsson Hultgren 76

12 Fredrik Winberg 57

13 Catarina Palmblad 22

14 Qazim Hasanaj 80

15 Ewa Linder 18

16 Anders Tell 52

17 Anna-Lena Fantenberg 28

18 Jan Lindelöf 13

19 Linnea Sjögren 21

20 Johan Kronbäck 16

21 Agneta Wandefors Hörström 4

22 Oskar Johansson 16

23 Petronella Lundmark 7

24 Tommy Nilsson 5

25 Titti Tingström 11

26 Tommy Carlsson 13

27 AnnCatrin Norfall 8

28 Zamig Shukorov 10

29 Ann-Sofie Adermark 13

30 Lars Olsson 12

31 Jenny Hellberg 10

32 Peter Isacsson

33 Elisabeth Björck 8

34 Elisabet Blomdahl 6

35 Tony Nilsson 4

36 Terese Svensson 1

37 Lars Sjöberg

38 Anna Pettersson 4

39 Roland Sandelin

40 Bengt Ringdahl 3

41 Mawaheb Mohammed 18

42 Patric Hansson 4

43 Liz Jönsson 6

44 Alf Öien 2

45 Helen Persson 7

46 Elek Oksenfeldt

47 Lorna Molin 6

48 Jörgen Eriksson

49 Neta Andersson 4

50 Jan Karlsson

51 Marianne Eriksson 2

52 Bertil Troberg

53 Malin Hallingström Skoglund
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54 Johan Adolfsson

55 Rose-Marie Olin

56 Per Erik Eriksson 1

57 Birgitta Book 1

58 Håkan Hellberg 4

59 Gun Åkers 2

60 Per-Inge Ström 7

61 Johan Lindbåge Tärnhäll

Summa 1 477

Vänsterpartiet
Listnummer: 0005-02018 Antal personröster

1 Mikael Persson 91

2 Karin Feldt 20

3 Jan Nordström

4 Mayar Qaddoori 25

5 Eskil Eskilsson 19

6 Ingrid Bromander 10

7 Björn Brynolfson 7

8 Manal Nasif 9

9 Tony Ivarsson 10

10 Eva Nilsson 5

11 Benjamin Schrevelius 7

12 Abdikajse Aynan 249

13 Britt-Marie Pettersson 9

14 Marcus Cederlund 4

15 Alexandra Kronqvist 12

16 Tony Björk 1

17 Ann-Christin Malmberg 5

18 Martin Lund 4

19 Annalott Andersen 4

20 Ryszard Wyrwal 2

21 Abdulla Mohammed 39

22 Evelina Nilsson 7

23 Ruzica Stanojevic 34

Summa 573

Sverigedemokraterna
Listnummer: 0110-02710 Antal personröster

1 Carl Henrik Nilsson 298

2 Niclas Nilsson 121

3 Björn Söder 473

4 Fia Rosenstråle 101

5 Ian Fernheden 88

6 Dick Nystrand 31

7 Pia Dahlin 44

8 Bengt Håkansson 12

9 Ulf Börkell 31

10 Marc Karlsson 30

11 Elina Johansson 39

12 Rickard Axelsson 14

13 Mattias Norén 18

14 Kristina Nordgren 24
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15 Bo Nilsson 4

16 Håkan Englund 6

17 Per-Olof Lundquist 12

18 Anita Reimers 5

19 Örjan Björk 22

20 Niklas Laudén 5

21 Jens Johansson 2

22 Annette Granath 5

23 Bengt Eriksson 7

24 Ulf Nilsson 12

25 Kenneth Jarl 3

26 Marianne Wendel 2

27 Oskar Månsson 4

28 Bengt Wendel 1

29 Ann Kristin Nordström

30 Johnny Nilsson

31 Björn Eriksson 2

32 Nils-Eric Persson 2

33 Jane Nilsson 9

34 Niclas Ericsson

35 Björn Nordeman

36 Nils Erik Larsson 1

37 Anna Carin Ericksson 3

38 [Ej valbar] 4

39 Per Friberg 2

40 Sven Hermansson 1

41 Rickard Jönsson 11

42 Sven Nordström

43 Jonas Olsson 4

44 Patrik Frendin 1

Summa 1 454
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Bilaga 5

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen. Spärren för inval på 

personligt röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i 

valkretsen.

Väster
Personröster 

antal
% av partiets 

röster i valkretsen

Moderaterna
Camilla Palm 334 6,78

Centerpartiet
Qalinle Dayib Hussein 97 8,57

Christina Jönsson Nyström 60 5,30

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Pierre Månsson 456 17,61

Kristdemokraterna
Christina Anefur Borglund 82 6,04

Henrik Stedt 69 5,08

Vänsterpartiet
Mikael Persson 95 7,10

Abdi Kajse Aynan 83 6,20

Sverigedemokraterna
Björn Söder 515 7,69

Carl Henrik Nilsson 398 5,94

Öster
Personröster 

antal
% av partiets 

röster i valkretsen

Moderaterna
Camilla Palm 451 7,28

Centerpartiet
Qalinle Dayib Hussein 279 21,56

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Pierre Månsson 637 17,53

Kristdemokraterna
Christina Anefur Borglund 76 5,90

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ulrika Tollgren 364 5,03

Vänsterpartiet
Abdi Kajse Aynan 249 15,98

Mikael Persson 91 5,84

Sverigedemokraterna
Björn Söder 473 7,58
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Bilaga 6

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Fördelning av fasta mandat per valkrets
De fasta mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid 

beräkningarna har partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 

3, med 5, med 7 osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. 

Jämförelsetalet har beräknats exakt men redovisas med avrundning till två decimaler.

Väster: 27 mandat
Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Sverigedemokraterna 1,2 5 580,83

2 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 5 374,17

3 Moderaterna 1,2 4 103,33

4 Sverigedemokraterna 3 2 232,33

5 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 2 158,33

6 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 2 149,67

7 Moderaterna 3 1 641,33

8 Sverigedemokraterna 5 1 339,40

9 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 1 289,80

10 Kristdemokraterna 1,2 1 130,83

11 Vänsterpartiet 1,2 1 115,00

12 Moderaterna 5 984,80

13 Sverigedemokraterna 7 956,71

14 Centerpartiet 1,2 943,33

15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 921,29

16 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 863,33

17 Sverigedemokraterna 9 744,11

18 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 716,56

19 Moderaterna 7 703,43

20 Sverigedemokraterna 11 608,82

21 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 586,27

22 Moderaterna 9 547,11

23 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 518,00

24 Sverigedemokraterna 13 515,15

25 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 496,08

26 Kristdemokraterna 3 452,33

27 Moderaterna 11 447,64

Öster: 31 mandat
Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 6 033,33

2 Sverigedemokraterna 1,2 5 200,83

3 Moderaterna 1,2 5 161,67

4 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 3 028,33

5 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 2 413,33
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6 Sverigedemokraterna 3 2 080,33

7 Moderaterna 3 2 064,67

8 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 1 448,00

9 Vänsterpartiet 1,2 1 298,33

10 Sverigedemokraterna 5 1 248,20

11 Moderaterna 5 1 238,80

12 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 1 211,33

13 Centerpartiet 1,2 1 078,33

14 Kristdemokraterna 1,2 1 073,33

15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 1 034,29

16 Sverigedemokraterna 7 891,57

17 Moderaterna 7 884,86

18 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 804,44

19 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 726,80

20 Sverigedemokraterna 9 693,44

21 Moderaterna 9 688,22

22 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 658,18

23 Sverigedemokraterna 11 567,36

24 Moderaterna 11 563,09

25 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 556,92

26 Vänsterpartiet 3 519,33

27 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7 519,14

28 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 482,67

29 Sverigedemokraterna 13 480,08

30 Moderaterna 13 476,46

31 Centerpartiet 3 431,33

Parti Antal fasta mandat

Moderaterna 13

Centerpartiet 3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7

Kristdemokraterna 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15

Vänsterpartiet 3

Sverigedemokraterna 14

Summa 58
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Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Fördelning av samtliga mandat (totalfördelning)
I totalfördelningen har samtliga mandat (både de fasta valkretsmandaten och 

utjämningsmandaten) fördelats mellan partierna. Den jämkade uddatalsmetoden har 

tillämpats (se Bilaga 6) på hela kommunen som en valkrets.

Antal fasta mandat 58

Antal utjämningsmandat 7

Totalt antal mandat 65

Mandat-
nummer Parti Delningstal Jämförelsetal

1 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1,2 11 407,50

2 Sverigedemokraterna 1,2 10 781,67

3 Moderaterna 1,2 9 265,00

4 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1,2 5 186,67

5 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 4 563,00

6 Sverigedemokraterna 3 4 312,67

7 Moderaterna 3 3 706,00

8 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 2 737,80

9 Sverigedemokraterna 5 2 587,60

10 Vänsterpartiet 1,2 2 413,33

11 Moderaterna 5 2 223,60

12 Kristdemokraterna 1,2 2 204,17

13 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 2 074,67

14 Centerpartiet 1,2 2 021,67

15 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7 1 955,57

16 Sverigedemokraterna 7 1 848,29

17 Moderaterna 7 1 588,29

18 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9 1 521,00

19 Sverigedemokraterna 9 1 437,56

20 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5 1 244,80

21 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11 1 244,45

22 Moderaterna 9 1 235,33

23 Sverigedemokraterna 11 1 176,18

24 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 13 1 053,00

25 Moderaterna 11 1 010,73

26 Sverigedemokraterna 13 995,23

27 Vänsterpartiet 3 965,33

28 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 912,60

29 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 7 889,14

30 Kristdemokraterna 3 881,67

31 Sverigedemokraterna 15 862,53

32 Moderaterna 13 855,23

33 Centerpartiet 3 808,67

34 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 805,24
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35 Sverigedemokraterna 17 761,06

36 Moderaterna 15 741,20

37 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 720,47

38 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 9 691,56

39 Sverigedemokraterna 19 680,95

40 Moderaterna 17 654,00

41 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 651,86

42 Sverigedemokraterna 21 616,10

43 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23 595,17

44 Moderaterna 19 585,16

45 Vänsterpartiet 5 579,20

46 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 11 565,82

47 Sverigedemokraterna 23 562,52

48 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 25 547,56

49 Moderaterna 21 529,43

50 Kristdemokraterna 5 529,00

51 Sverigedemokraterna 25 517,52

52 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 27 507,00

53 Centerpartiet 5 485,20

54 Moderaterna 23 483,39

55 Sverigedemokraterna 27 479,19

56 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 13 478,77

57 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 29 472,03

58 Sverigedemokraterna 29 446,14

59 Moderaterna 25 444,72

60 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 441,58

61 Sverigedemokraterna 31 417,35

62 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15 414,93

63 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 33 414,82

64 Vänsterpartiet 7 413,71

65 Moderaterna 27 411,78

Parti Totalfördelning

Moderaterna 14

Centerpartiet 3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8

Kristdemokraterna 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17

Vänsterpartiet 4

Sverigedemokraterna 16

Summa 65
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Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Återföring och tilldelning av återförda fasta mandat
Om ett parti vid fördelningen av de fasta mandaten har fått fler mandat än vad som 

motsvarar en proportionell representation i hela kommunen (totalfördelning), ska 

överskjutande mandat återföras. Återföringen ska ske i den eller de valkretsar där partiet 

tilldelats mandatet eller mandaten med lägst jämförelsetal.

Mandaten har fördelats mellan partierna, först de fasta i valkretsarna (Bilaga 6) och 

sedan samtliga mandat i en totalfördelning (Bilaga 7). Därefter har en jämförelse gjorts 

mellan fördelningarna.

Parti Totalfördelning

Summering av fasta 

valkretsmandat

Överskjutande mandat 

(mandat att återföra)

Moderaterna 14 13

Centerpartiet 3 3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8 7

Kristdemokraterna 3 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 15

Vänsterpartiet 4 3

Sverigedemokraterna 16 14

Summa 65 58
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Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Fördelning av utjämningsmandat
I en kommun som är valkretsindelad är nio tiondelar av mandaten fasta valkretsmandat. 

Återstående är utjämningsmandat.

Varje parti ska tilldelas så många utjämningsmandat som behövs för att partiet ska få en 

representation som svarar mot dess andel av samtliga giltiga röster i kommunen. De 

partier som redan uppnått en sådan representation deltar inte i fördelningen av 

utjämningsmandat.

Parti
Totalfördelning 

(se bilaga 7)

Fördelning av fasta mandat efter 
återföring och tilldelning av 

återförda mandat (se bilaga 8)
Utjämnings- 

mandat

Moderaterna 14 13 1

Centerpartiet 3 3

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8 7 1

Kristdemokraterna 3 3

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17 15 2

Vänsterpartiet 4 3 1

Sverigedemokraterna 16 14 2

Summa 65 58 7

Ett parti tilldelas utjämningsmandat i den eller de valkretsar där partiet efter fördelning av 

fasta mandat har störst jämförelsetal. I valkretsar där partiet inte fått något fast 

valkretsmandat är jämförelsetalet lika med partiets röstetal. Sådana jämförelsetal 

redovisas utan decimaler.

Mandatnummer Till valkrets Jämförelsetal

Moderaterna : 1 utjämningsmandat
1 Öster 412,93

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) : 1 utjämningsmandat
1 Öster 403,77

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna : 2 utjämningsmandat
1 Väster 429,93

2 Öster 425,88

Vänsterpartiet : 1 utjämningsmandat
1 Väster 446,00

Sverigedemokraterna : 2 utjämningsmandat
1 Väster 446,46

2 Öster 416,06
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Bilaga 10

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra 

hand jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden.

Väster
Personröster

antal % Jämförelsetal

Moderaterna
1 Camilla Palm 334 6,78

2 Ludvig Ceimertz 2 922,00

3 Lena Olsson 1 461,00

4 Bo Sven Gunnar Silverbern 974,00

5 Monika Åängasköld 730,50

6 Nils Erik Ulf Persson 584,40

Centerpartiet
1 Qalinle Dayib Hussein 97 8,57

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
1 Pierre Månsson 456 17,61

2 Henny Tillberg 1 813,00

3 Daniél Tejera 906,50

Kristdemokraterna
1 Christina Anefur Borglund 82 6,04

2 Henrik Stedt 69 5,08

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Ulrika Tollgren 4 323,00

2 Martin Hallingström Skoglund 2 161,50

3 Annelie Karlsson 1 441,00

4 Dan Berger 1 080,75

5 Therese Larsson Sturesson 864,60

6 Per Thomas Nilsson 720,50

7 Katarina Honoré 617,57

8 Kalle Olofsson 540,37

Vänsterpartiet
1 Mikael Persson 95 7,10

2 Abdi Kajse Aynan 83 6,20
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Sverigedemokraterna
1 Björn Söder 515 7,69

2 Carl Henrik Nilsson 398 5,94

3 Niclas Nilsson 4 635,00

4 Fia Rosenstråle 2 317,50

5 Ian Fernheden 1 545,00

6 Dick Nystrand 1 158,75

7 Pia Dahlin 927,00

8 Bengt Göran Håkansson 772,50

Öster
Personröster

antal % Jämförelsetal

Moderaterna
1 Camilla Palm 451 7,28

2 Ludvig Ceimertz 3 888,00

3 Lena Olsson 1 944,00

4 Bo Sven Gunnar Silverbern 1 296,00

5 Monika Åängasköld 972,00

6 Nils Erik Ulf Persson 777,60

7 Ulrika Tågström 648,00

8 Sylvia Olander 555,42

Centerpartiet
1 Qalinle Dayib Hussein 279 21,56

2 Kent Angergård 953,00

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
1 Pierre Månsson 637 17,53

2 Henny Tillberg 2 585,00

3 Daniél Tejera 1 292,50

4 Helene Åkesson 861,66

5 Anders Fredriksson 646,25

Kristdemokraterna
1 Christina Anefur Borglund 76 5,90

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
1 Ulrika Tollgren 364 5,03

2 Martin Hallingström Skoglund 4 808,00

3 Annelie Karlsson 2 404,00

4 Dan Berger 1 602,66

5 Therese Larsson Sturesson 1 202,00

6 Per Thomas Nilsson 961,60

7 Katarina Honoré 801,33

8 Kalle Olofsson 686,85

9 Kristina Lindbåge 601,00

Vänsterpartiet
1 Abdi Kajse Aynan 249 15,98

2 Mikael Persson 91 5,84
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Sverigedemokraterna
1 Björn Söder 473 7,58

2 Carl Henrik Nilsson 4 221,00

3 Niclas Nilsson 2 110,50

4 Fia Rosenstråle 1 407,00

5 Ian Fernheden 1 055,25

6 Dick Nystrand 844,20

7 Pia Dahlin 703,50

8 Bengt Göran Håkansson 603,00
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Bilaga 11

Val till kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2022-09-11

Dubbelvalsavveckling
Följande kandidater, som tagit plats i ordningen i mer än en valkrets eller för mer än ett 

parti, har fått mandat i den valkrets eller för det parti där deras personliga röstetal är 

störst i förhållande till antalet röster för partiet eller där deras jämförelsetal är högst (se 

Bilaga 10)

Parti, kandidat Vald i valkretsen Ersatt av

Moderaterna
Camilla Palm Öster -

Camilla Palm Väster Filip Hannjö

Ludvig Ceimertz Öster -

Ludvig Ceimertz Väster Christina Silverbern

Lena Olsson Öster -

Lena Olsson Väster Jesper Persson

Bo Sven Gunnar Silverbern Öster -

Bo Sven Gunnar Silverbern Väster Angus Skog

Monika Åängasköld Öster -

Monika Åängasköld Väster David Stenergard

Nils Erik Ulf Persson Öster -

Nils Erik Ulf Persson Väster Mustafa Sharif

Centerpartiet
Qalinle Dayib Hussein Öster -

Qalinle Dayib Hussein Väster Christina Jönsson Nyström

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Pierre Månsson Väster -

Pierre Månsson Öster Pernilla Blixt

Henny Tillberg Öster -

Henny Tillberg Väster Radovan Javurek

Daniél Tejera Öster -

Daniél Tejera Väster Anna Kerstin Larsson

Kristdemokraterna
Christina Anefur Borglund Väster -

Christina Anefur Borglund Öster Jan Svensson

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ulrika Tollgren Öster -

Ulrika Tollgren Väster Anders Svensson

Martin Hallingström Skoglund Öster -

Martin Hallingström Skoglund Väster Sabina Månsson Hultgren

Annelie Karlsson Öster -

Annelie Karlsson Väster Fredrik Vinberg

Dan Berger Öster -

Dan Berger Väster Catarina Palmblad

Therese Larsson Sturesson Öster -

Therese Larsson Sturesson Väster Qazim Hasanaj
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Per Thomas Nilsson Öster -

Per Thomas Nilsson Väster Eva Linder

Katarina Honoré Öster -

Katarina Honoré Väster Anders Fredrik Tell

Kalle Olofsson Öster -

Kalle Olofsson Väster Anna-Lena Fantenberg

Vänsterpartiet
Abdi Kajse Aynan Öster -

Abdi Kajse Aynan Väster Karin Feldt

Mikael Persson Väster -

Mikael Persson Öster Jan Erik Nordström

Sverigedemokraterna
Björn Söder Väster -

Björn Söder Öster Ulf Börkell

Carl Henrik Nilsson Väster -

Carl Henrik Nilsson Öster Marc Karlsson

Niclas Nilsson Väster -

Niclas Nilsson Öster Elina Johansson

Fia Rosenstråle Väster -

Fia Rosenstråle Öster Rickard Axelsson

Ian Fernheden Väster -

Ian Fernheden Öster Mattias Norén

Dick Nystrand Väster -

Dick Nystrand Öster Maj Ulla-Lena Kristina Nordgren

Pia Dahlin Väster -

Pia Dahlin Öster Bo Ingvar Lave Nilsson

Bengt Göran Håkansson Väster -

Bengt Göran Håkansson Öster Håkan Englund
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
Mari Wagner  
044-13 55 01 
mari.wagner@kristianstad.se 
 

 

Detaljplan för del av Östra Kasern 3 m.fl. i Kristianstad 
Kommunfullmäktige antog 2022-09-13, § 136 detaljplan för del av Östra Kasern 3 m.fl. i 
Kristianstad. 

Länsstyrelsen har 2022-09-28 med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen beslutat att 
överprövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske. 

Kommunfullmäktiges beslut har inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Detaljplanen har fått laga kraft den 10 oktober 2022 

Handlingar 

Handlingar för länsstyrelsens och lantmäterimyndighetens arkiv översänds inom två 
veckor från laga kraftdatum. Planhandlingarna finns också hos Kristianstads kommun. 

Sändlista 

• Kommunfullmäktige  
• Byggnadsnämnden 
• Länsstyrelsen i Skåne län 
• Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
• kartor@kristianstad.se 
• eva.folkesson-loof@kristianstad.se 
• Kommunledningskontoret/ avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling  
• Tekniska förvaltningen 
• C4 Elnät (eldistributör) 
 



LAGA KRAFTBESKED 
BN 18-1139 
2022-10-20 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
Helén Schrewelius  
044-13 55 02 
helen.schrewelius@kristianstad.se 
 

 

Detaljplan för Atlas 1, Vä 2:72 m.fl. i Kristianstad 
Byggnadsnämnden antog 2022-09-27, § 142 detaljplan för Atlas 1, Vä 2:72 m.fl. i 
Kristianstad. 

Länsstyrelsen har 2022-10-06 med stöd av 11 kap 10 § plan- och bygglagen beslutat att 
överprövning av byggnadsnämndens beslut inte ska ske. 

Byggnadsnämndens beslut har inte överklagats enligt 13 kap 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Detaljplanen har fått laga kraft den 20 oktober 2022. 

_____________ 

Handlingar 

Handlingar för länsstyrelsens och lantmäterimyndighetens arkiv översänds inom två 
veckor från laga kraftdatum. Planhandlingarna finns också hos Kristianstads kommun. 

Sändlista 

• Byggnadsnämnden 
• Kommunfullmäktige 
• Länsstyrelsen i Skåne län 
• Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun 
• kartor@kristianstad.se 
• eva.folkesson-loof@kristianstad.se 
• Kommunledningskontoret/ avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling  
• Tekniska förvaltningen 
• C4 Elnät  
• Planeternas tomt AB 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 188 

Svar på revisionsrapport Granskning av framtidens  
äldreomsorg 
Änr KS 2022/736 

Beslut 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2022-10-07. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över kommunrevi-
sionens granskningsrapport gällande granskning av planering av framti-
dens äldreomsorg. Kommunrevisionen har gett uppdraget till PwC att 
utföra granskningen. 

Förvaltningen tar till sig och delar den bild av de rekommendationer som 
behöver prioriteras och kommer att följa upp rekommendationerna inom 
ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

- Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktning-
en för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

- Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande 
inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, 
kompetensförsörjning och övriga delar som berör granskningsområ-
det. 

- Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunledningskontorets förslag är att ovannämnda rekommendationer 
inarbetas i såväl kommunövergripande som omsorgsnämndens risk och 
väsentlighetsanalys. Framtagande av dokument samt tidplaner tas lämpli-
gen fram och presenteras för såväl omsorgsnämnden som kommunstyrel-
sen. 

Kommunledningskontoret noterar även revisorernas synpunkt att det är 
viktigt att omsorgsnämndens ledamöter ges möjlighet att diskutera det 
långsiktiga arbetet och planeringen av äldreomsorgen. Kommunlednings-
kontoret delar denna uppfattning och finner det lämpligt att detta sker i 
anslutning till den nya mandatperiod som inleds i och med att den nya 
omsorgsnämnden har konstituerat sig. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2022-10-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 191. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Missivbrev – Granskning av framtidens äldreomsorg 2022-06-22. 
Revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg 2022-06-22. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 191 

Svar på revisionsrapport Granskning av framtidens  
äldreomsorg 
Änr KS 2022/736 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2022-10-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över kommunrevi-
sionens granskningsrapport gällande granskning av planering av framti-
dens äldreomsorg. Kommunrevisionen har gett uppdraget till PwC att 
utföra granskningen. 

Förvaltningen tar till sig och delar den bild av de rekommendationer som 
behöver prioriteras och kommer att följa upp rekommendationerna inom 
ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

- Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktning-
en för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

- Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande 
inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, 
kompetensförsörjning och övriga delar som berör granskningsområ-
det. 

- Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunledningskontorets förslag är att ovannämnda rekommendationer 
inarbetas i såväl kommunövergripande som omsorgsnämndens risk och 
väsentlighetsanalys. Framtagande av dokument samt tidplaner tas lämpli-
gen fram och presenteras för såväl omsorgsnämnden som kommunstyrel-
sen. 

Kommunledningskontoret noterar även revisorernas synpunkt att det är 
viktigt att omsorgsnämndens ledamöter ges möjlighet att diskutera det 
långsiktiga arbetet och planeringen av äldreomsorgen. Kommunlednings-
kontoret delar denna uppfattning och finner det lämpligt att detta sker i 
anslutning till den nya mandatperiod som inleds i och med att den nya 
omsorgsnämnden har konstituerat sig. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänste-

utlåtande 2022-10-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Missivbrev – Granskning av framtidens äldreomsorg 2022-06-22. 
Revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg 2022-06-22. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-10-07 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Lars Agardius 
044136816 
lars.agardius@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Svar på revisionsrapport Granskning av framtidens 
äldreomsorg 
Änr KS 2022/736 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
• Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 

daterat 2022-10-07  

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har beretts tillfälle att yttra sig över kommunrevisio-
nens granskningsrapport gällande granskning av planering av framtidens 
äldreomsorg. Kommunrevisionen har gett uppdraget till PwC att utföra 
granskningen. 

Förvaltningen tar till sig och delar den bild av de rekommendationer som be-
höver prioriteras och kommer att följa upp rekommendationerna inom ramen 
för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  

• Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen för 
arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år) 

 • Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande inom 
området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, kompetensför-
sörjning och övriga delar som berör granskningsområdet  

• Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning arbetet 
med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 

Kommunledningskontorets förslag är att ovannämnda rekommendationer 
inarbetas i såväl kommunövergripande som omsorgsnämndens risk och vä-



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

sentlighetsanalys. Framtagande av dokument samt tidplaner tas lämpligen 
fram och presenteras för såväl omsorgsnämnden som kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret noterar även revisorernas synpunkt att det är vik-
tigt att omsorgsnämndens ledamöter ges möjlighet att diskutera det långsik-
tiga arbetet och planeringen av äldreomsorgen. Kommunledningskontoret 
delar denna uppfattning och finner det lämpligt att detta sker i anslutning till 
den nya mandatperiod som inleds i och med att den nya omsorgsnämnden 
har konstituerat sig.        

 

Beslutsunderlag 
Missivbrev - Granskning av framtidens äldreomsorg  

Revisionsrapport – Framtidens äldreomsorg 

Tjänsteutlåtande/svar på revisionsrapport 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Petar Cavala                                                                        Oscar Nilsson 
Bitr. kommundirektör                                                     Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
Ekonomi och upphandlingsavdelningen 

Omsorgsnämnden 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 116 

Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg 
Änr ON 2022/171 

Beslut 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till  

revisionen. 

• Den nya nämnden som tillträder 2023, inbjuder till partiövergripande 
samtal om framtidens äldreomsorg.  

 

Sammanfattning 
Revisorerna föreslår utifrån den granskning som genomförts. 

• Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar  
inriktningen för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

• Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är  
heltäckande inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar  
digitalisering, kompetensförsörjning och övriga delar som berör 
granskningsområdet. 

• Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till  

revisionen. 

 

Ordförandens förslag till Omsorgsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Den nya nämnden som tillträder 2023, inbjuder till  
partiövergripande samtal om framtidens äldreomsorg.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg 2022-09-20. 

Revisionsrapport Framtidens Äldreomsorg. 
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Omsorgsförvaltningen 2022-09-20 
  
  
  Omsorgsnämnden 

  

Revisionsrapport - framtidens äldreomsorg 
Änr ON 2022/171 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till revisionen. 

 

Ordförandens förslag till Omsorgsnämnden 

• Den nya nämnden som tillträder 2023, inbjuder till partiövergripande 
samtal om framtidens äldreomsorg.  

 

Sammanfattning 
Revisorerna föreslår utifrån den granskning som genomförts. 

• Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar inriktningen 
för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

• Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är heltäckande 
inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar digitalisering, 
kompetensförsörjning och övriga delar som berör granskningsområ-
det. 

• Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 

Förvaltningen delar revisorernas bild av ett behov av fleråriga övergripande 
planer men menar att detta ska tas fram utifrån hela ansvarsområdet för om-
sorgsnämnden. Förvaltningen tar fram verksamhetsplanen utifrån omsorg-
nämndens mål och budget för verksamheten vilket även innebär att där så är 
möjligt bör omsorgsnämndens mål för verksamheten vara fleråriga. Inför ar-
betet med mål varje år har förvaltningen redogjort för förutsättningar därefter 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

lägger nämnden fast sina mål och förvaltningen upprättar verksamhetsplan 
som kopplas till nämndens mål. Budgetarbetet idag är delvis flerårigt utifrån 
kommunledningens beredning för flera år. 

Från 2023 kommer förvaltningen lägga fram en flerårig verksamhetsplan. 

Till verksamhetsplanen kopplas de områden som av olika anledningar behö-
ver egna planer av större omfattning än vad som verksamhetsplanen kan om-
fatta. Boendeplan och strategisk plan för digitalisering och välfärdteknik finns  
och det pågår uppdatering av Personal och kompetensförsörjningsplan 

Dessa mer långsiktiga planer fastställs av nämnden. Revisionen har inte om-
fattat funktionsstöd men även där pågår en revidering av boendeplan som ut-
gör grund för förvaltningens långsiktiga arbete.  , 

Uppföljning av planer sker löpande i samband med uppdatering i vissa fall år-
ligen i andra fall i samband med att planen avslutas/uppdateras. Den fleråriga 
verksamhetsplanen följs upp i samband med bokslut och delårsbokslut. Även i 
samband med budgetberedning uppdateras såväl de prioriterade områden 
som finns i planer. 

Avseende äldreomsorgen finns en särskild utmaning i att även om de demo-
grafiska underlagen pekar på fler äldre så minskar behoven de senaste åren.  
Detta ställer krav på en flexibel planering som uppdateras löpande.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg 2022-09-20 

Revisionsrapport Framtidens Äldreomsorg 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Beslut expedieras till 
Kommunrevisionen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 201 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §  
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1052 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2022, 72 beslut som inte verkställts 
inom tre månader. 

Beslut enligt SOL:14st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 46st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

12 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 186. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-09-07 § 100. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-23. 
Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2022. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 186 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1052 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. Från och med 1 juli 2006 ska det 
lämnas rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts 
inom tre månader. Rapporten ska lämnas till kommunfullmäktige (sta-
tistik) och till kommunens revisorer och Inspektionen för vård och omsorg 
individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2022, 72 beslut som inte verkställts 
inom tre månader. 

Beslut enligt SOL:14st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 46st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

12 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet. 

Omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2022-09-07 § 100. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-23. 
Rapport ej verkställda beslut andra kvartalet 2022. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-09-07  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 100 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2021/18 

Beslut 
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2022, 72st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommun-

fullmäktige, kommunens revisorer samt IVO 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL:14st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 46st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

12 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-23 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Omsorgsförvaltningen 2022-08-23 
Myndighetsenheten 
Veronica Johansson 
044136282 
Veronica.Johansson@kristianstad.se  Omsorgsnämnden  

  

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänst-
lagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) 28 §. 
Änr ON 2022/23 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden  
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, kom-

munens revisorer samt IVO 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2022, 72st beslut som inte verkställts 
inom tre månader. 

 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL:14st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 46st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

12 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-23 

Ärendet  
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstlagen 
ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt lagen 
om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas rapport 
var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre månader. 
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Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till kommunens 
revisorer och IVO Individbaserade rapporter) 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Camilla Gärdebring Veronica Johansson   
Förvaltningschef Boendeprioriterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Evelina Andersson, LSS-handläggare  2022-08-18 
Joakim Lundgren, LSS-handläggare 

Rapport gällande ej verkställda beslut enligt LSS och SoL yngre, 
2022 kvartal 2 (2200401-220630) 
 

11 beslut är verkställda eller avslutade sedan förra kvartalsrapporten  

28 beslut är återrapporterade som fortsatt ej verkställda (varav 5 beslut är enligt 
Socialtjänstlagen) 

28 beslut är nya ej verkställda beslut (varav 5 beslut är enligt Socialtjänstlagen) 

12 beslut är rapporterade som avbruten verkställighet 

Följande har rapporterats som fortsatt icke verkställda beslut: 

✓ Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Ett beslut rapporteras pga personalrelaterade skäl, 
ett beslut pga att den enskilde ej bekräftat erbjudandet. (2 personer) 

✓ Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Fyra beslut där rekrytering pågår och ingen 
kontaktperson har kunnat erbjudas. ( 4 personer) 

✓ Boende för vuxna enligt 9 § 9 LSS. En person har tackat nej sju gånger, senast 
220330. En person har fått tre olika erbjudanden men tackat nej, senast 200504. Ett 
beslut där den enskilde inte kunnat erbjudas lämplig bostad ännu. Ett beslut där den 
enskilde tackat nej till ett första erbjudande, ska nu ta ställning till ett nytt 
erbjudande som nyligen har givits. En person har erbjudits plats men ej ännu lämnat 
besked. Ett beslut där den enskilde har specifikt önskemål om plats i boende som 
ännu ej är färdigbyggt. Ett beslut där erbjudande ännu ej har givits. (3 personer) 

✓ Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. Fyra ärenden har rapporterats med anledning 
av platsbrist. Två personer där planering fördröjts pga hälsoskäl. Två personer har ett 
specifikt önskemål där det idag inte finns lediga platser. Två beslut där de enskilda 
inte har kunnat erbjudas lämplig plats. Två beslut där hälsoskäl/privata skäl fördröjt 
verkställigheten. Ett beslut där den enskilde har fått erbjudande men ännu ej lämnat 
besked. Ett beslut där plats finns men har ej verkställts med anledning av behov av 
samplanering med rättspsykiatrin. (14 personer) 

✓ Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 4 kap 1 § 
Socialtjänstlagen. Ett beslut där den enskilde önskar avvakta av hälsoskäl. Två beslut 
där lämplig plats saknas. Ett beslut där den enskilde inte medverkar till verkställighet 
av beslutet. Ett beslut där beslutet inte är verkställt på grund av hälsoskäl.  (5 
personer) 

Följande har rapporterats som nya icke verkställda beslut: 

✓ Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Tre beslut har ej verkställts pga personalrelaterade 
skäl, ett beslut pga hälsotillstånd, ett beslut pga specifika önskemål (5 personer) 

✓ Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Fyra beslut har ej verkställts pga personalrelaterade 
skäl, ett beslut pga att den enskilde ej medverkar till verkställighet.  (5 personer) 

✓ Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS. Ett beslut har ej verkställts pga personalrelaterade 
skäl. ( 1 person). 



Evelina Andersson, LSS-handläggare  2022-08-18 
Joakim Lundgren, LSS-handläggare 

✓ Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS. Ett beslut har ej verkställts pga att den 
enskilde tackat nej till erbjudande. (1 person) 

✓ Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS  Två beslut har ej verkställts pga att de enskilda 
ej medverkar till verkställighet. Tre beslut pga att de enskilda har specifika önskemål. 
Två beslut pga att det saknas plats att erbjuda. Två beslut pga hälsotillstånd. Ett 
beslut pga otydlighet/brister i den egna organisationen. Ett beslut pga att beslutets 
verkställande påverkas av annan huvudmans planering i detta fallet rättspsykiatrin.  ( 
11 personer) 

✓ Sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt 4 kap § 1 
Socialtjänstlagen. Ett beslut där den enskilde har specifika önskemål. Ett beslut där 
beslutet inte är verkställt på grund av hälsoskäl. Ett beslut är ej verkställt pga att det 
saknas plats.  (3 personer) 

✓ Vård och omsorgsboende enligt 4 kap § 1 socialtjänstlagen 
Två beslut har ej verkställts pga att det saknas plats. ( Två personer. 
 
 
 

Följande har rapporterats som ny eller fortsatt avbruten verkställighet:  

✓ Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS. Fem beslut har ej verkställts pga personalrelaterade 
skäl. Ett beslut där den enskilde tackat nej till erbjuden ledsagare. (5 personer) 

✓ Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Tre beslut har ej verkställts pga personalrelaterade 
skäl. Ett beslut pga personalrelaterade skäl.  (4 personer) 

✓ Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS. Två beslut pga personalrelaterade skäl. ( 2 person.) 
✓ Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av stödfamilj. Ett beslut pga att den enskilde 

har specifika önskemål. ( 1 person) 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 202 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1131 

Beslut 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ska arbete och väl-
färdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 203. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-10-04 § 175. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-18. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-06-30. 
Barnkonsekvensanalys. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 203 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om  
ej verkställda beslut 
Änr KS 2022/1131 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) ska arbete och väl-
färdsnämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
ska även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts på nytt inom tre måna-
der från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Överlämna rapporten till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-10-04 § 175. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-18. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-06-30. 
Barnkonsekvensanalys. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-04  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

AVN § 175 

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut 
Änr AVN 2016/4152 

Beslut 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande 
beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från 
dagen för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport 
över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte 
har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

 

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och väl-
färdsnämnden 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Arbete och välfärdsnämnden 2022-10-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-06-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Arbete och välfärdsförvaltningen 2022-08-18 
HR-Enheten 
Alexei Komitchev 
044136260 
Alex.Komitchev@kristianstad.se  Arbete och välfärdsnämnden 

  

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda 
beslut 
Änr AVN 2016/4152 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärds-
nämnden 
• Lämna rapporten vidare till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska nämnden en gång per 
kvartal lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande be-
slut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts inom tre månader från dagen 
för respektive beslut. Nämnden ska även lämna en statistikrapport över hur 
många av nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verk-
ställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2022-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (6 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att rap-
portera för denna period. 

 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-18 

Förteckning över ej verkställda beslut per 2022-06-30 

Barnkonsekvensanalys 
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Charlotte Nygren-Bonnier 

Förvaltningschef 

 

 

 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

 
 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
När beslutade insatser inte kan verkställas finns det risk för att barn och ungdomar inte 
får det stöd och skydd som  genomförd utredning visar att de har behov av. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Barnets bästa kommer till uttryck i de barn- och ungdomsutredningar som genomförts i 
varje enskilt ärende inför beslut om insats. Barns synpunkter inhämtas i utredningen i 
den utsträckning det är rimligt i förhållande till barnets ålder och mognad. 
 
I fyra av ärendena handlar det om beviljat bistånd i form av 
kontaktfamilj/kontaktperson. Tre av dessa handlar om svårigheten att rekrytera 
kontaktfamilj/kontaktperson och därigenom också kunna göra en god matchning till 
barnet/ungdomen. I det fjärde ärendet, kontaktperson, placerades ungdomen utanför 
hemmet innan biljat bistånd om kontaktperson hann verkställas.  
 
I två av ärendena har öppenvård beviljats. I det ena ärendet pågår ett fortsatt 
motivationsarbete då familjen inte har kommit på erbjudna tider. I det andra ärendet är 
ungdomen placerad utanför hemmet. Problematiken har varit komplex och 
förutsättningar för att starta upp en parallell öppenvårdsinsats har inte funnits.  
 
Barn och ungas synpunkter har inte inhämtats inför denna sammanställning, men dialog 
förs löpande med berörda barn och vårdnadshavare för att möta deras behov på bästa 
sätt.  
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-09-09 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Eva Påhlman 

 

 
Förvaltning:  
Arbete och välfärdsförvaltningen 

Diarienummer: 
AVN 2016/4152 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
 
Ej verkställda beslut per 2022-06-30 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
6 barn och ungdomar för vilka beslutade insatser inte har kunnat verkställas inom tre 
månader. 
 



 Bilaga 1(1) 

Postadress Telefon Telefax 
291 80  Kristianstad 044 - 13 50 00 044 - 21 08 50 

 2022-08-18 
Arbete och välfärdsförvaltningen 
 
 
  
 Kommunfullmäktige 
 

Statistikrapport enligt SoL 16 kap 6 a-h §§ 
Ej verkställda beslut per 2022-06-30 

 
 

Följande beslut har inte verkställts inom tre månader från dagen  
för beslutet. 
 

2022-03-23 Kontaktperson M Resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 

2022-03-23 Kontaktperson M Resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 

2020-10-21 Öppenvård M Familjen har inte kommit på 
erbjudna tider, saknas motivation. 
Barnet befinner sig enligt pappan 
utomlands på obestämd tid. 

2022-03-10 Öppenvård M Ungdomen är placerad utanför det 
egna hemmet. Han har varit 
avviken under perioder i början av 
placeringen. Ungdomen behövde 
landa utifrån sammanbrott och 
därav har biståndet inte verkställts i 
tid. 

2021-09-16 Kontaktperson M Placerad på SiS, och finns därför ej 
förutsättningar för kontaktperson. 
Lämplig kontaktperson hittades 
men ungdomen omhändertogs 
innan uppstartsmöte. 

2021-09-11 Kontaktfamilj M Inte kunnat matcha med lämplig 
kontaktfamilj. 

 
 

Följande verkställigheter har avbrutits och därefter inte verkställts 
på nytt inom tre månader. 
Finns inga sådana att rapportera för denna period. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 185 

Preliminär skattesats budget 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 

2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet återkommer med förslag till skattesats i samband att vi 
presenterar vårt eget förslag till budget.” 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för kommande året. Dessutom ska Kommunfullmäkti-
ge fastställa skattesatsen före november månads utgång.  

Kommunfullmäktige ska sedan fastställa en budget före december månads 
utgång och får då fastställa en annan skattesats än den som bestäms tidiga-
re.  

Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar den 22 juni 
2022. Enligt tidplanen för budgetprocessen ska budget 2023 beslutas på 
Kommunfullmäktige 14 december 2022, där skattesatsen också kan juste-
ras om det är en del av budgetförslaget. 

Skattesatsen för Kristianstads kommun år 2022 uppgår till 21,46 öre per 
skattekrona. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 179. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2020-08-31. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 179 

Preliminär skattesats budget 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för kommande året. Dessutom ska Kommunfullmäkti-
ge fastställa skattesatsen före november månads utgång.  

Kommunfullmäktige ska sedan fastställa en budget före december månads 
utgång och får då fastställa en annan skattesats än den som bestäms tidiga-
re.  

Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar den 22 juni 
2022. Enligt tidplanen för budgetprocessen ska budget 2023 beslutas på 
Kommunfullmäktige 14 december 2022, där skattesatsen också kan juste-
ras om det är en del av budgetförslaget. 

Skattesatsen för Kristianstads kommun år 2022 uppgår till 21,46 öre per 
skattekrona. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2020-08-31. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-08-31 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Oscar Nilsson 
044136007 
oscar.nilsson@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Skattesats för år 2023 
Änr KS 2022/615 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2023 
till 21,46 öre per skattekrona 

Sammanfattning 
Enligt Kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång fö-
reslå skattesatsen för kommande året. Dessutom ska Kommunfullmäktige 
fastställa skattesatsen före november månads utgång.  

Kommunfullmäktige ska sedan fastställa en budget före december månads ut-
gång och får då fastställa en annan skattesats än den som bestäms tidigare.  

Kommunstyrelsen beslutade om planeringsförutsättningar den 22 juni 2022. 
Enligt tidplanen för budgetprocessen ska budget 2023 beslutas på Kommun-
fullmäktige 14 december 2022, där skattesatsen också kan justeras om det är 
en del av budgetförslaget. 

Skattesatsen för Kristianstads kommun år 2022 uppgår till 21,46 öre per skat-
tekrona. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2020-08-31 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

 

Peter Cavala    Oscar Nilsson 
Biträdande kommundirektör   Ekonomidirektör 

Beslut expedieras till 
Controllers Josephine Törnqvist & Emelie Tobler 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 189 

Extra bolagsstämma i Kommunassurans om ege-
nandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt ägardirektiv 
Änr KS 2021/1457 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassu-

rans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla själv-
försäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 
uppdra åt utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 
rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 
16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns 
räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Kristianstads kommun nya möjligheter 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassu-
rans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla själv-
försäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 
uppdra åt utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 
rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 
16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns 
räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 205. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-18. 
Skrivelsen Riskhantering i Kristianstads kommun genom Egenandelspro-
gram i Kommunassurans från den 13 juli 2022. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunas-
surans. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunas-
surans i version med markering av ändringar samt med kommentarer. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kom-
mentarer. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 205 

Kommunassurans extra bolagsstämma i Kommu-
nassurans om egenandelsprogram, nytt ägaravtal 
och nytt ägardirektiv 
Änr KS 2021/1457 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassu-
rans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla själv-
försäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 
uppdra åt utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 
rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 
16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns 
räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 
Egenandelsprogrammet innebär för Kristianstads kommun nya möjligheter 
till effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 
kostnadsminskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 
gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassu-
rans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla själv-
försäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och 
uppdra åt utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att 
vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 
rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 
16 november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns 
räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-18. 
Skrivelsen Riskhantering i Kristianstads kommun genom Egenandelspro-
gram i Kommunassurans från den 13 juli 2022. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunas-
surans. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kommunas-
surans i version med markering av ändringar samt med kommentarer. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med kom-
mentarer. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (3) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-10-18 
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 
Hannes Olbers 
044135128 
hannes.olbers@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Kommunassurans extra bolagsstämma i Kommunas-
surans om Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt 
ägardirektiv  
Änr KS 2021/1457 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige 

• Godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt Kommunassurans 
att, för ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäk-
ring inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) och uppdra åt 
utsett ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bo-
lagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och uppdra åt utsett 
ägarombud Hannes Olbers eller dennes ersättare att vid extra bolags-
stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget. 

• Godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och uppdra åt 
kommunens firmatecknare kommundirektör Anders Johansson att den 16 
november 2022 ingå aktieägaravtalet för Kristianstads kommuns räkning. 

• Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till Ege-
nandelsprogrammet innebär för Kristianstads kommun nya möjligheter till ef-
fektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även kostnads-
minskning. 

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu gäl-
lande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 
 

 

Beslutsunderlag 
• Skrivelsen Riskhantering i Kristianstads kommun genom Egenandels-

program i Kommunassurans från den 13 juli 2022. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kom-
munassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv för Kom-
munassurans i version med markering av ändringar samt med kom-
mentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande 
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med 
kommentarer. 

Ärendet 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Kristianstads kommun 
är en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart risk-
exponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 
fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 
nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade 
roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 
självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans 
ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnads-
minskning och administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Ege-
nandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, exem-
pelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att internförsäkra 
även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats internt i kom-
munsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 
Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad Egenandelspro-
grammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i bifogad skrivelse 
Riskhantering i Kristianstads kommun genom Egenandelsprogram i Kommu-
nassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare förståelse 
hela skrivelsen. 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 
 

 

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 no-
vember 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 
dag. 

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra bo-
lagsstämman. 

Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 
november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, un-
der förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att 
tillstyrka det nya aktieägaravtalet. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Petar Cavala 
Biträdande kommundirektör 

Beslut expedieras till 
Ägarombudet Hannes Olbers 
Kommunens firmatecknare Anders Johansson 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info@ksfab.se  

 













































Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 





§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa försäkringsvillkor. Bolaget kan 

även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

landsting/regioner som ingår som 

aktieägare i bolaget och över vilka 

juridiska personer ägarna kan utöva 

och faktiskt utövar kontroll, 

motsvarande den kontroll som de 

utövar över sina egna förvaltningar. 

 

§1 Bakgrund 

 

Kommunassurans  

är ett försäkringsbolag som bildats för 

att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att 

säkerställa att delägarna kan erhålla 

bästa riskadministration och 

försäkringsvillkor. Bolaget kan även 

erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska 

personer som helt eller till majoritet 

ägs av de kommuner och 

regioner som ingår som aktieägare i 

bolaget och över vilka juridiska 

personer ägarna kan utöva och faktiskt 

utövar kontroll, motsvarande den 

kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil försäkringsgivare för delägarna. 

  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

landsting/regioner i Götaland och 

aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en 

långsiktig relation till sina ägare och 

försäkringstagare. 

§2 Ändamålet med bolaget 

 

Kommunassurans  

ska långsiktigt utgöra en attraktiv och 

stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans  

ska vara den ledande 

riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och 

regioner och aktivt verka för att 

utveckla bolagets verksamhet för att 

säkerställa en långsiktig relation till 

sina ägare och försäkringstagare. 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 

Verksamhetsområdet föreslås styrkas här. Av ägaravtalet framgår att 

beslut av bolagsstämman krävs för att kommun utanför Götaland ska 

kunna erbjudas delägarskap. 



 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB´s skadekostnader och därmed 

främja Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB´s långsiktiga 

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall 

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador skall 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 

 

Kommunassurans  

ska aktivt verka för att delägarna 

utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans  

ska vidare för delägare som också är 

försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare 

förutsättningar härför, aktivt verka för 

att delägare i egenskap av 

försäkringstagare utvecklar och 

vidmakthåller förmågan att undvika 

skador dels att minska 

Kommunassurans  

skadekostnader och därmed  

främja Kommunassurans  

långsiktiga  

verksamhet, dels minska 

försäkringstagares skador och 

skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska  

ske i samverkan med 

delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja 

och förmåga att förebygga skador ska 

återspeglas i erbjudna 

försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt 

affärsmässiga principer med 



iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag - ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 

Kommunassurans  

ska – när detta bidrar till att uppfylla 

bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom 

försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans  

ska engagera sig i branschens 

utveckling och i framtidsfrågor för att 

trygga bolagets bestånd och utveckling 

samt delägarnas långsiktiga intresse av 

få och små skador samt ett gott 

försäkringsskydd. 

 

  



§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

bolagets verksamhet. Det  

åligger vidare bolaget att  

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om bolaget självt varit part i  

avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

bolagets ändamål och mål  

tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av bolagets  

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

§3 Styrning 

 

Delägarna utövar sin styrning via 

bolagsstämman där varje ägardirektiv 

eller annat beslut är styrande för 

Kommunassurans verksamhet. Det 

åligger vidare Kommunassurans att 

följa vad som finns intaget i mellan 

delägarna träffat aktieägaravtal, som 

om Kommunassurans självt varit part i 

avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen 

så att de bästa förutsättningarna för 

Kommunassurans ändamål och mål 

tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen 

anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för 

verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen under uppsikt av 

delägarnas respektive styrelse. 

Ägarnas styrelse utövar sin 

ledningsfunktion över bolaget i 

enlighet med vad som anges i antagna 

reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt 

att ta del av Kommunassurans 

handlingar och räkenskaper samt i 

övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om 

verksamheten som den begär. Den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

bolagets styrelse. 

 

Bolaget erinras om att  

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Bolaget får inte bedriva  

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Bolaget ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i bolaget fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska  

bolaget samråda med  

ägarkommunens representant/ombud. 

närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med 

Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att 

delägarnas respektive styrelse enligt 

kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med 

den kommunala kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att 

kommunfullmäktige i envar 

delägarkommun får ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är 

av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa 

beslut i Kommunassurans fattas av 

bolagsstämman. En fråga som faller 

utanför uppräkningen i 

bolagsordningen kan trots detta vara en 

sådan fråga som kräver beslut av 

bolagsstämman [enligt denna punkt]. 

Uppstår tveksamhet huruvida beslut 

krävs av bolagsstämman, ska 

Kommunassurans samråda med 

ägarkommunens representant/ombud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden skall 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism skall vara utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

§4 Grundläggande värderingar 

 

Kommunassurans  

ska vara en god samhällsaktör där 

verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska 

vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet 

och säkerhet. God etik och 

professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör 

delägare i egenskap av endast delägare 

behandlas lika, oavsett om de är 

försäkringstagare eller ej. 

Ingen ändring föreslås. 

§5 Ekonomi 

 

Det är bolagets uppgift att  

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna 

förmånliga försäkringsvillkor och 

premier, samt tillhandhålla budget och 

verksamhetsplan till delägarna. 

 

 

 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

§5 Ekonomi 

 

Det är Kommunassurans uppgift att 

bedriva verksamheten på långsiktigt 

effektivast möjliga vis i syfte att 

säkerställa en gynnsam 

verksamhetsutveckling och ge 

möjligheten att erbjuda delägarna  

- god riskadministration, 

- förmånliga försäkringsvillkor och  

- premier,  

samt tillhandhålla  

- budget och  

- verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i 

färdigt skick senast 30 mars varje år. 

Denna kan också översändas till 

delägarna i elektronisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg för att möjliggöra egenandelsprogram för de delägarkommuner 

som så önskar. 



Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

Kommunassurans  

ska bedriva verksamheten på sådant 

sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör 

en attraktiv och stabil upphandlare av 

återförsäkring. 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

skall hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta skall ske 

dels vid bolagsstämma, dels vid ett 

särskilt ägarsamråd, som skall hållas 

under sista tertialet varje år. Kallelse 

sker på initiativ av och genom 

bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen 

medverka och jämte bolagets 

verkställande ledning informera om 

bl.a.  

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet skall också 

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om bolagets  

verksamhet. Bolaget ska initiera 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans  

ska hålla delägarna väl informerade 

om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 

ägarsamråd, som ska hållas under sista 

tertialet varje år. Kallelse sker på 

initiativ av och genom bolagets 

försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen 

medverka och jämte Kommunassurans 

verkställande ledning informera om 

bl.a. ägarkommunernas risksituation, 

bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt 

utfall jämte prognos, arbete för att 

förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare 

samt affärsmässig utveckling i övrigt. 

Vid ägarsamrådet ska också  

behandlas de andra frågor som 

delägare önskar genom anmälan till 

bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas 

informerade om Kommunassurans 

verksamhet. Bolaget ska initiera 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg av utvecklingen av kommunernas risksituation på generell nivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 



möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Bolagets styrelse ska årligen  

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida  

bolaget bedrivits på ett  

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

möten med kommunen om 

omständigheterna så påkallar. 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål 

delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från 

styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i 

årsredovisning med 

revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas 

granskningsrapport. 

 

Kommunassurans styrelse ska årligen 

i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur 

verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv 

angivna syftet och ramarna för 

verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det 

kan läggas till grund för delägares 

kommunstyrelses uppsikt och beslut 

enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen 

samt för lekmannarevisorns 

granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att 

årligen i sin granskningsrapport 

särskilt yttra sig om huruvida 

Kommunassurans bedrivits på ett 

ändamålsenligt sätt utifrån det syfte 

som angetts i bolagsordningen och i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 

 

 

 

 

 

 

Ingen ändring av stycket föreslås. 



ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av bolagets verksamhet genom 

avtal lämnas över till en privat 

utförare, ska bolaget genom avtalet 

tillförsäkra sig information som gör 

det möjligt att ge allmänheten insyn i 

den verksamhet som lämnas över. 

 

§ 7. Allmänhetens insyn i 

verksamhet som bolaget överlämnar 

till 

privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans 

verksamhet genom avtal lämnas över 

till en privat utförare, ska bolaget 

genom avtalet tillförsäkra sig 

information som gör det möjligt att ge 

allmänheten insyn i den verksamhet 

som lämnas över. 

 

Ingen ändring föreslås. 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

§8. Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv 

står i strid med vad som stadgas i lag, 

bolagsordning eller aktieägaravtalet 

mellan delägarna, gäller vad som 

stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

Ingen ändring föreslås. 

Antaget vid årsstämma i 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(516406-0294)  

den 7 maj 2020 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i 

Kommunassurans Försäkring AB 

(516406-0294)  

den 16 november 2022 

 

 

 
 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 





Bolaget skall verka som ett alternativ till 

den kommersiella marknaden och i 

huvudsak erbjuda försäkringslösningar till 

delägarekommuner på ett 

konkurrenskraftigt och förmånligt vis, 

avseende prissättning och villkor. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

bolaget skall utgöra en attraktiv  

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Kommunassurans ska tillhandhålla 

aktieägande kommuner, regioner och 

deras organisationer tjänster inom 

risk- och försäkringsområdet. 

 

 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att 

Kommunassurans ska utgöra en attraktiv 

och stabil upphandlare av återförsäkring 

och sträva efter att tillföra det 

gemensamma aktiebolaget ytterligare 

kompetens som återförsäkringskund. 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 2 Verksamhet 
 

Bolagets verksamhet skall i första hand 

avse tillhandahållande  

 

 

försäkringsskydd  

och därmed förenliga tjänster till 

delägarkommuner (inkluderande landsting 

och regioner) i Götaland.  

 

Bolaget kan även erbjuda ett  

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

som helt eller till  

majoritet ägs och kontrolleras av  

de kommuner/landsting/regioner som ingår 

som aktieägare i bolaget. Detsamma gäller 

för stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, aktieägare i bolaget utser. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse 

tillhandahållande av en lösning inom 

bolaget för administration av 

delägarkommunernas risker, 

tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga 

tjänster till delägarkommuner.  

 

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett 

välanpassat försäkringsskydd till de bolag 

eller annan organisation som helt eller till 

majoritet ägs eller kontrolleras av 

delägarkommuner. Detsamma gäller för 

stiftelser vars styrelser, helt eller till 

majoritet, delägarkommun utser. 

 

 

 

 

 

Möjliggörande av att bolaget tillhandahåller egenandelsprogram för de 

delägarkommuner som så önskar. 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning avseende benämningen region (tidigare landsting) samt 

förtydligande att det är kontrollerandet av underlydande organisationer 

som avgör vilka organisationer som kan medförsäkras (minskar något 

begränsningen avseende vilka organisationer som delägarkommunerna 

kan välja att medförsäkra). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Även andra kommuner och landsting i 

Götaland än nu befintliga delägare kan bli 

delägare i bolaget. 

 

 

 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 90 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Med delägarkommun avses organisation 

enligt § 12, 4 st. 

 

 

Även andra kommuner och regioner  

än nu befintliga delägare kan bli  

delägare i Kommunassurans. Beslut om att 

erbjuda kommun eller region utanför 

Götaland delägarskap ska fattas av 

bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 

procent för aktieägarnas räkning och enligt 

de riktlinjer som framgår av antagen 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Flytt av angivandet av att även regioner kan bli delägare till ett eget 

stycke. Även möjliggörande för vissa samverkande organisationer, 

se § 12. 

 

Eftersom delegation av rätten att anta nya delägarkommuner numera 

sker till styrelsen förtydligas att beslut om delägarkommun utanför 

verksamhetsområdet Götaland ska erbjudas delägarskap så ska det ske 

först efter beslut av bolagsstämma. 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning (och gällande upphandlingsrättsliga 

regler). 

 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s 

aktiekapital skall uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 72 568 000 

kronor och följande kommuner är delägare: 

 

§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans  

aktiekapital ska uppgå till lägst  

45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 

1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 

kronor och följande kommuner är delägare. 

 

 

 

Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Brev Antal Belopp Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662000 Bjuvs kommun 0,91% 1 662 662000 Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574000 Bromölla kommun 0,79% 2 574 574000 Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732000 Burlövs kommun 1,01% 3 732 732000 Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676000 Båstad kommun 0,93% 4 676 676000 Båstad kommun 0,89% 212000-0944 



5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,91% 5 1386 1386000 Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,23% 6 2341 2341000 Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676000 Hörby kommun 0,93% 7 676 676000 Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682000 Höörs kommun 0,94% 8 682 682000 Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761000 Klippans kommun 1,05% 9 761 761000 Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,98% 10 3615 3615000 Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,68% 11 1220 1220000 Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1846000 Landskrona kommun 2,54% 12 1846 1846000 Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872000 Lomma kommun 1,20% 13 872 872000 Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4846000 Lunds kommun 6,68% 14 4846 4846000 Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12588000 Malmö stad 17,35% 15 12588 12588000 Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611000 Osby kommun 0,84% 16 611 611000 Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326000 Perstorps kommun 0,45% 17 326 326000 Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937000 Simrishamns kommun 1,29% 18 937 937000 Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826000 Sjöbo kommun 1,14% 19 826 826000 Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676000 Skurups kommun 0,93% 20 676 676000 Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,34% 21 970 970000 Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605000 Svalövs kommun 0,83% 22 605 605000 Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877000 Svedala kommun 1,21% 23 877 877000 Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602000 Tomelilla kommun 0,83% 24 602 602000 Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,58% 25 1875 1875000 Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1494000 Vellinge kommun 2,06% 26 1494 1494000 Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1278000 Ystads kommun 1,76% 27 1278 1278000 Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639000 Åstorps kommun 0,88% 28 639 639000 Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,63% 29 457 457000 Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,93% 30 672 672000 Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897000 Alvesta kommun 1,24% 31 897 897000 Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390000 Lessebo kommun 0,54% 32 390 390000 Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,79% 33 1300 1300000 Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459000 Markaryds kommun 0,63% 34 459 459000 Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614000 Tingsryds kommun 0,85% 35 614 614000 Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,63% 36 454 454000 Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732000 Älmhults kommun 1,01% 37 732 732000 Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1111000 Laholms kommun 1,53% 38 1111 1111000 Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563000 Tranemo Kommun 0,78% 39 563 563000 Tranemo Kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,73% 40 1259 1259000 Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533000 Sävsjö kommun 0,73% 41 533 533000 Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1490000 Karlshamns kommun 2,05% 42 1490 1490000 Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2992000 Karlskrona kommun 4,12% 43 2992 2992000 Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633000 Olofströms kommun 0,87% 44 633 633000 Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,87% 45 1360 1360000 Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,11% 46 807 807000 Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,47% 47 339 339000 Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143000 Högsby kommun 0,20% 48 143 143000 Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1510000 Varbergs kommun 2,08% 49 1510 1510000 Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327000 Mönsterås kommun 0,45% 50 327 327000 Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,84% 51 1336 1336000 Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,30% 52 945 945000 Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411000 Eda  0,57% 53 411 411000 Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270000 Essunga  0,37% 54 270 270000 Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275000 Grästorp 0,38% 55 275 275000 Grästorp kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244000 Jokkmokk 0,34% 56 244 244000 Jokkmokk kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368000 Lekeberg  0,51% 57 368 368000 Lekeberg kommun                                   0,49% 212000-2981 

58 485 485000 Malung/Sälen 0,67% 58 485 485000 Malung/Sälen kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558000 Ovanåker 0,77% 59 558 558000 Ovanåker kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214000 Skinnskatteberg 0,29% 60 214 214000 Skinnskattebergs kommun 0,28% 212000-2023 

61 521 521000 Smedjebacken  0,72% 61 521 521000 Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481000 Surahammar 0,66% 62 481 481000 Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352000 Vadstena 0,49% 63 352 352000 Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377000 Valdemarsvik 0,52% 64 377 377000 Valdemarsvik kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329000 Vansbro  0,45% 65 329 329000 Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177000 Ydre  0,24% 66 177 177000 Ydre kommun 0,23% 212000-0381 



67 338 338000 Älvdalen 0,47% 67 338 338000 Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395000 Älvsbyn 0,54% 68 395 395000 Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257000 Ödeshög  0,35% 69 257 257000 Ödeshögs kommun                                   0,34% 212000-0373 

Summa 72568 72568000   100,00% 70 271 271000 Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

      71 285 285000 Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

      72 2602 2602000 Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

      Summa 75726 75726000   100,00%  
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av bolagets  

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

bolaget. 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid 

tillkommande eller frånträdande av part 

eller ändring av Kommunassurans 

aktiekapital för uppfyllande av 

försäkringsrättsliga solvenskrav, fattas av 

bolagsstämman.  

 

Parterna deltar i detta konsortium med 

samtliga aktier, som vederbörande har och 

i framtiden kan komma att förvärva i 

Kommunassurans. 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i bolaget  

utan övriga parters samtycke. 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på 

honom tillhöriga aktier i Kommunassurans 

utan övriga parters samtycke. 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, 

skall beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen skall eftersträvas, , att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, 

ska beredas av en valberedning bestående 

av fem ledamöter och fem ersättare. I 

beredningen ska eftersträvas att 

bolagsstyrelsens sammansättning präglas 

av hänsyn till att styrelsen blir 

 

 

 

 

 

 

 

 



representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstemän i ägarkommunerna  

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen skall lämna 

förslag till valberedningen på 

försäkringssakkunnig och suppleant till 

denne. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

skall ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

representativ för ägarna med avseende på 

kommunstorlek och förutsättningar i 

övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda 

eller tjänstepersoner i ägarkommunerna 

som styrelseledamot, lekmannarevisor och 

suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna 

förslag till valberedningen på  

oberoende ledamot. 

 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som 

ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än försäkringssakkunnig eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB och 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av 

bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan 

ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. 

Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. 

Ordningen för suppleanternas tjänstgöring 

fastställes av bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses 

föreligga vid behandling av frågor i 

styrelsen, som rör förhållanden mellan 

Kommunassurans och  

 

 

 

 

 

 

Anpassning till ny bolagsordning. 



part. 

 

part. 

 
§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL 

(2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får 

fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i 

ärendets behandling. 

 

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman skall året efter allmänna 

val utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde skall bekostas av 

bolaget.  

 

§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska 

vara en auktoriserad revisor eller ett 

auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och 

revisorssuppleant väljs på ordinarie 

bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val 

utse två lekmannarevisorer och två 

suppleanter för fyra år. 

Lekmannarevisorernas behov av 

sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget skall, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de 

förutsättningar och begränsningar som 

följer av kommunallagen, bedrivas i 

enlighet med sunda företagsekonomiska 

principer och för försäkringsverksamheten 

 



gällande författningar. Målet är att  

bolaget alltid med god marginal  

skall överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 

gällande författningar. Målet är att 

Kommunassurans alltid med god marginal 

ska överskrida gällande krav på finansiell 

stabilitet. 

 
§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska 

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

äger inte rätt ingå borgen eller  

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans Syd 

Försäkrings AB ska årligen upprättas och 

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska  

följa försäkringsrörelselagens krav på 

ekonomisk hantering. 

 

Kommunassurans  

äger inte rätt att ingå borgen eller att 

förvärva fast egendom. 

 

Budget för Kommunassurans  

ska årligen upprättas och  

efter samråd med delägarna fastställas av 

styrelsen. 

 

Om Kommunassurans  

anlitar part för arbete eller tjänster gäller 

som förutsättning att skriftligt avtal 

upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i bolaget får inte emitteras  

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

§11. Förköpsrätt vid överlåtelse av 
aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras 

eller överlåtas till annan än annan delägare 

och då sådan som omfattas av 

kommunallagens bestämmelser om 

kommunal verksamhet. Bestämmelser om 

samtycke, hembud och oenighet 

beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

 



bolagsordning. 

 

bolagsordning. 

 
§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i bolaget  

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen skall förhandla om vilka villkor 

som skall gälla för nya delägare och därvid 

beakta bolagets marknadsvärde  

och förmögenhet. 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans 

fattas av bolagsstämman. Sådant beslut 

kräver kvalificerad majoritet utgörande 

minst 2/3 av de aktier som är företrädda på 

stämman. En förutsättning för sådant beslut 

är att den nye delägaren biträder detta 

avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga 

styrelsen att emittera aktier i bolaget 

framgår av aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor 

som ska gälla för nya delägare och därvid 

beakta Kommunassurans marknadsvärde 

och förmögenhet. 

 
Följande juridiska personer kan vara 

ägare av bolaget. 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den 

kommunala sektorn, som inte har något 

privat ägarintresse och som till minst 

75 % ägs eller kontrolleras av mer än 

en annan ägare i bolaget.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till nytt stycke som reglerar vilka juridiska personer som kan 

vara ägare av bolaget. Frågan reglerades i 2018 års bolagsordning endast 

indirekt genom andra stycket i § 3, vilket huvudsakligen reglerade att 

även organisationer som ägs av bolagets ägare kan försäkras.   

 

Även – i den även innehållsmässigt nytillkomna tredje punkten – förslag 

till en öppning i ägaravtalet för att möjliggöra direkt ägande i 

Kommunassurans för exempelvis kommunalförbund och samägda 

kommunala bolag. Kan bli nödvändigt framöver, för att möjligheten till 

internupphandling enligt 3 kap. LOU ska kunna nyttjas av 

organisationer som kontrolleras av ägarkommuner, utan att den 

underlydande organisationen måste medförsäkras i en kommun. 

Kommunala bolag som ägs av enbart en kommun föreslås inte heller 

framöver kunna bli delägare i Kommunassurans (dessa bör istället även 

fortsättningsvis medförsäkras av sin ägarkommun). 

 



§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt skall styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektiver fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell 
betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse 

eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som 

möjliggör en god beredning av ärendet 

innan detta föreläggs bolagsstämman. 

Sådan fråga ska ges tillfälle till god 

beredning hos delägarna, vilket betyder att 

ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet 

samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader 

före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

17 maj 2018 till och med den 1 juni 2028.  

 

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning skall vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans 

Syd Försäkrings AB, som underrättar 

övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den  

16 november 2022 till och med den 30 juni 

2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år 

före avtalsperiodens utgång förlängs 

avtalet med fyra år i sänder med enahanda 

uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara 

skriftlig och tillställas Kommunassurans, 

som underrättar  

övriga parter om uppsägningen. 

 

 

  



§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten 

eller förutsättningarna för denna inträffar 

äger vardera parten uppta förhandlingar om 

villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur  

bolaget skall hembjuda sina aktier  

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen skall bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, skall 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

skall fördelas proportionellt i förhållande 

till tidigare innehav bland dem, som 

framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet 

skall, om parterna inte kommer överens, 

bestämmas i den ordning lagen (1999:116) 

om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Konsekvenser av parts 
uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur 

Kommunassurans ska hembjuda sina aktier 

till kvarvarande delägare för inlösen. Om 

dessa inte önskar begagna sin rätt till 

inlösen ska bolagsstämman pröva om 

inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler 

sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas 

genom lottning, verkställd av notarius 

publicus, dock att om samtidigt flera aktier 

hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 

ska fördelas proportionellt i förhållande till 

tidigare innehav bland dem, som framställt 

lösningsanspråk. Lösenbeloppet ska, om 

parterna inte kommer överens, bestämmas i 

den ordning lagen (1999:116) om 

skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska 

erläggas inom en månad från den tidpunkt, 

då lösenbeloppet blev bestämt. 

Inlösen får endast äga rum under 

förutsättning att aktiekapitalet inte kommer 

att understiga av finansinspektionen 

föreskriven kapitalbas.  

 

 

  



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i 

första hand lösas genom förhandlingar 

parterna emellan. Om sådana förhandlingar 

misslyckas ska tvisten för slutligt 

avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande 

exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

Godkänd av bolagsstämma 180517 

 

Ingånget av delägarkommunerna i 

anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 

 

 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 195 

Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs  
i Kristianstads kommun 
Änr KS 2018/1243 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och 

Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, 
Hammarslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som natur-
reservat och fastställa skötselplanen. 

• Godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 
tkr som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, Ham-
marslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun.  

Ekenabben och Kvarnnäs har livsmiljöer för en rik mångfald av djur, växter 
och svampar samtidigt som det har höga värden för friluftslivet. Det tä-
tortsnära läget bidrar till att området är mycket välbesökt.  

Ekenabben är också en besöksplats i Vattenriket, som särskilt utvecklats 
för att vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslaget att bilda naturreservat har lyfts fram för att säkerställa och ut-
veckla områdets stora betydelse som ett tätortsnära naturområde med 
mycket höga värden för det rörliga friluftslivet.  

Förslaget har varit på remiss och de inkomna yttrandena har behandlats 
och i vissa fall föranlett justeringar i texten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, 
Hammarslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som natur-
reservat och fastställa skötselplanen. 

• Godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 
tkr som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 196. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-06. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-19 § 253. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018- 11-22. 
Förslag till beslut för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs. 
Förslag till skötselplan för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs. 
Sammanställning av remissyttrande och svar Ekenabben och Kvarnnäs. 
Översiktskarta. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 196 

Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs  
i Kristianstads kommun 
Änr KS 2018/1243 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, 
Hammarslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som natur-
reservat och fastställa skötselplanen. 

• Godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 
tkr som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat 
förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, Ham-
marslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun.  

Ekenabben och Kvarnnäs har livsmiljöer för en rik mångfald av djur, växter 
och svampar samtidigt som det har höga värden för friluftslivet. Det tä-
tortsnära läget bidrar till att området är mycket välbesökt.  

Ekenabben är också en besöksplats i Vattenriket, som särskilt utvecklats 
för att vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslaget att bilda naturreservat har lyfts fram för att säkerställa och ut-
veckla områdets stora betydelse som ett tätortsnära naturområde med 
mycket höga värden för det rörliga friluftslivet.  

Förslaget har varit på remiss och de inkomna yttrandena har behandlats 
och i vissa fall föranlett justeringar i texten. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och 
Kvarnnäs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, 
Hammarslund 2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som natur-
reservat och fastställa skötselplanen. 

• Godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 
tkr som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-06. 
Kommunstyrelsens beslut 2018-12-19 § 253. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018- 11-22. 
Förslag till beslut för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs. 
Förslag till skötselplan för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs. 
Sammanställning av remissyttrande och svar Ekenabben och Kvarnnäs. 
Översiktskarta. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (3) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-10-06 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Joel Hallgren 
044135642 
joel.hallgren@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs 
Änr KS 2018/1243 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 

                       Föreslå Kommunfullmäktige:                        

• Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Ekenabben och Kvarn-
näs på fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, Hammarslund 
2:1, och Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun som naturreservat och fastställa 
skötselplanen.  

• Att godkänna reservatsbildningen innebär en investeringskostnad på 100 tkr 
som hanteras inom kommunstyrelsens investeringsram för 2022. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat för-
slag till beslut och skötselplan för naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs på 
fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, Hammarslund 2:1, och 
Håslöv 4:2 i Kristianstads kommun.  

Ekenabben och Kvarnnäs har livsmiljöer för en rik mångfald av djur, växter 
och svampar samtidigt som det har höga värden för friluftslivet. Det tä-
tortsnära läget bidrar till att området är mycket välbesökt.  

Ekenabben är också en besöksplats i Vattenriket, som särskilt utvecklats för 
att vara tillgänglig för personer med funktionsvariationer. 

Förslaget att bilda naturreservat har lyfts fram för att säkerställa och utveckla 
områdets stora betydelse som ett tätortsnära naturområde med mycket höga 
värden för det rörliga friluftslivet.  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (3) 
 

 

Förslaget har varit på remiss och de inkomna yttrandena har behandlats och i 
vissa fall föranlett justeringar i texten.  

                 Beslutsunderlag  
 

Beslut från Kommunstyrelsen att bilda naturreservat 2018-12-19 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-06   

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 2018- 11-22 

Förslag till beslut för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs 

Förslag till skötselplan för naturreservat Ekenabben och Kvarnnäs 

Sammanställning av remissyttrande och svar Ekenabben och Kvarnnäs 

Översiktskarta 

Ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2018-12-19 i uppdrag åt Kommunledningskontoret att 
utarbeta förslag till beslut och skötselplan för instiftande av ett naturreservat 
över fastigheterna Hammar 9:18, 10:31, 10:32, 10:35, 10:93, Hammarslund 
2:1, och Håslöv 4:2. I översiktskartan syns avgränsningen av berört område, 
vilket är fördelat på två delområden. Marken ägs och förvaltas av Kristian-
stads kommun.  

Kristianstad kommun har genom Biosfärenheten beviljats statliga LONA-me-
del för att ta fram beslutsunderlag med tillhörande skötselplan för det före-
slagna naturreservatet. Biosfärenheten har samordnat arbetet.  

Det tänkta naturreservatet ingår i ett större våtmarksområde tillsammans 
med övriga naturreservat inom Kristianstad vattenrike. Områdets skiftande 
natur från betesmark och slåtterängar till vassruggar och lövsumpskogar 
med hög andel död ved ger goda förutsättningar för en rik biologisk mång-
fald. Även sjön hyser en artrik sammansättning med flera rödlistade nate-
växter. Längs stränderna i Kvarnnäsviken växer det rikligt med gullstånds 
som är en ansvarsart för Kristianstad kommun.  

Delar av Ekenabben och Kvarnnäs är klassat som riksintresse för naturvård 
och friluftsliv samt är utpekat som Natura 2000-områden enligt fågeldirekti-
vet och art- och habitatdirektivet. Större delen av området har sedan lång tid 
tillbaka ingått i den kommunala naturvårdsfonden vilken syftar till att bevara 
kommunägd mark med höga natur- och rekreationsvärden.  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3) 
 

 

Ekenabbens närhet till Kristianstad har medfört att området är attraktivt för 
rekreation och friluftsliv. Utvecklingen har gått från festplats med dansbana i 
början av 1900-talet till ett välbesökt naturområde med hög tillgänglighet som 
nyttjas av allmänheten, föreningar och för pedagogisk verksamhet. Vid själva 
Ekenabben finns rastplats med information, bänkar, grillplats, tältplats, toalett 
och brygga. I närheten finns ett fågeltorn och genom skogsdungen löper en 
delvis spångad stig.  

Ekenabben är även en besöksplats i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 
och en knutpunkt för Skåneleden SL6 Vattenriket.  

Syftet med reservatet är bevara, restaurera och utveckla områdets naturvär-
den samt att säkerställa tillgång till tätortsnära natur för det rörliga friluftsli-
vet och pedagogisk verksamhet. 

Förslag till beslut med tillhörande skötselplan har varit ute på remiss hos 
sakägare och berörda myndigheter. Merparten av synpunkterna som kommit 
in har varit positiva. Förslaget har efter remissen i vissa avseenden komplette-
rats och ändrats.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

     

                       Petar Cavala                                                                Jenny Moberg Persson 

Biträdande kommundirektör  T.f Mark- och exploateringschef 

Beslut expedieras till 
Handläggare 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2018-12-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 253 

Naturreservat Ekenabben 
Änr KS 2018/1243 4.3.2 

Beslut 
• Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till reservats- 

beslut och skötselplan för fastigheterna Kristianstad Hammar 10:93  
m.fl. i enlighet med kartbilagan. 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för  
att utvidga det tänkta reservatet. 

 

Sammanfattning 
Söder om Hammarslund äger kommunen mark som sedan 1996 ingår i den  
kommunala naturvårdsfonden. Kommunledningskontoret föreslår att det  
bildas ett nytt naturreservat med namnet Ekenabben för marken. Därtill  
bör även de delarna av de kommunala fastigheterna Hammar 10:35 och  
Hammarslund 2:1 som ligger söder om järnvägen, men som inte ingår i  
naturvårdsfonden, också ingå i reservatet. Förvaltningen bör få i uppdrag  
att ta fram ett förslag till reservatsbeslut med tillhörande skötselplan. 

Ekenabben är en mycket populär och välanvänd besöksplats i Vattenriket,  
som särskilt utvecklats för att vara tillgänglig för personer med funktions-
variationer. Där finns t.ex. spång, grillplats, toalett och fiskebrygga. Reser-
vatsbildningen är ett led i att fortsätta områdets utveckling med anlägg-
ningar och för att stärka områdets natur- och rekreationsvärden. 

Den sammanlagda kostnaden för att ta fram förslag till beslut och skötsel-
plan för naturreservatet inom kommunal mark uppskattas till cirka  
150 000 kr. Kostnaden omfattar bland annat anlitande av konsult för  
inventering av området och framtagande av förslag till skötselplan och  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2018-12-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

beslut. Finansieringen sker från Kommunstyrelsens ofördelade medel i  
budget 2019. 

Inom området finns även ett antal mindre privatägda fastigheter samt  
samfälligheten Hammar S:9, där kommunen har ett betydande andelstal.  
Förutom förutnämnda förslag till beslut bör det även ingå i uppdraget att  
utreda de praktiska och ekonomiska möjligheterna att utvidga det tänkta  
naturreservatet, så det även omfattar hela eller delar av omkringliggande  
mark. Såvida förutsättningarna att utvidga det tänka reservatet inte är  
uppenbart obefintliga avser Kommunledningskontoret återkomma i ett  
nytt ärende för beslut om utökad omfattning och ändrad budget för  
projektet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
• Uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag till reservats- 

beslut och skötselplan för fastigheterna Kristianstad Hammar 10:93  
m.fl. i enlighet med kartbilagan. 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för  
att utvidga det tänka reservatet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-12-11 § 265. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-11-22. 
Kartbilaga. 
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Kommunledningskontoret 2018-11-22 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Jonatan Norberg 
044-13 56 13 
jonatan.norberg@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Naturreservatet Ekenabben 
Änr KS 2018/1243 4.3.2 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
• Uppdra åt Kommunledningskontoret att ta fram förslag till reservatsbeslut 

och skötselplan för fastigheterna Kristianstad Hammar 10:93 m.fl. i enlig-
het med kartbilagan. 

• Uppdra åt Kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för att 
utvidga det tänka reservatet 

Sammanfattning 
Söder om Hammarslund äger kommunen mark som sedan 1996 ingår i den 
kommunala naturvårdsfonden. Kommunledningskontoret föreslår att det bil-
das ett nytt naturreservat med namnet Ekenabben för marken. Därtill bör 
även de delarna av de kommunala fastigheterna Hammar 10:35 och Ham-
marslund 2:1 som ligger söder om järnvägen, men som inte ingår i naturvårds-
fonden, också ingå i reservatet. Förvaltningen bör få i uppdrag att ta fram ett 
förslag till reservatsbeslut med tillhörande skötselplan. 

Ekenabben är en mycket populär och välanvänd besöksplats i Vattenriket, 
som särskilt utvecklats för att vara tillgänglig för personer med funktionsvari-
ationer. Där finns t.ex. spång, grillplats, toalett och fiskebrygga. Reservatsbild-
ningen är ett led i att fortsätta områdets utveckling med anläggningar och för 
att stärka områdets natur- och rekreationsvärden. 

Den sammanlagda kostnaden för att ta fram förslag till beslut och skötselplan 
för naturreservatet inom kommunal mark uppskattas till cirka 150 000 kr. 
Kostnaden omfattar bland annat anlitande av konsult för inventering av om-
rådet och framtagande av förslag till skötselplan och beslut. Finansieringen 
sker från Kommunstyrelsens ofördelade medel i budget 2019. 
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Inom området finns även ett antal mindre privatägda fastigheter samt samfäl-
ligheten Hammar S:9, där kommunen har ett betydande andelstal. Förutom 
förutnämnda förslag till beslut bör det även ingå i uppdraget att utreda de 
praktiska och ekonomiska möjligheterna att utvidga det tänkta naturreserva-
tet, så det även omfatta hela eller delar av omkringliggande mark. Såvida för-
utsättningarna att utvidga det tänka reservatet inte är uppenbart obefintliga 
avser Kommunledningskontoret återkomma i ett nytt ärende för beslut om 
utökad omfattning och ändrad budget för projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-11-22 

Kartbilaga 

Ärendet 
I styrkort ”Friska ekosystem” i Strategisk Färdplan 2020 framgår att Kristian-
stads kommun fram till år 2020 bör ha bildat två kommunala naturreservat. 
Enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen kommer Kommunledningskontoret 
ta fram förslag till reservatsbeslut och skötselplan för ett naturreservat vid 
Stora Ekens väg i Yngsjö, Södra Äspet. För att nå upp till målet behöver därför 
ytterligare ett kommunalt naturreservat bildas. 

Under år 2017 förvärvade kommunen fastigheten Hammar 9:16. Hela fastig-
heten reglerades in i den kommunägda fastigheten Hammar 10:35. Förvärvet 
var strategiskt ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Men fastighetens ena skif-
te, som ligger söder om järnvägen till Åhus, har inget värde ur ett exploate-
ringsperspektiv. Marken kan med fördel jämställas med den som redan ingår i 
naturvårdsfonden.  

Söder om järnvägen finns även viss jordbruksmark inom fastigheten Ham-
marslund 2:1 som saknar betydelse ur ett exploateringshänseende. Även des-
sa delar kan med fördel ingå i naturreservatet. Den verksamhet som bedrivs 
där kan fortsätta även efter reservatsbildandet. 

Det tänkta naturreservatet gränsar i nordväst till Pyntens pumpstation och 
Hammarslundsvallen. Anläggningarnas funktion väger tungt och ska givetvis 
inte inskränkas av reservatsbildningen. 

Vid framtagande av reservatsbeslut ska även hänsyn tas till behovet av befint-
lig och framtida dagvattenavledning från områden norr om järnvägen. Reser-
vatet bör inte heller hindra dagvattenhantering inom området. 

Vald plats för naturreservatet Ekenabben bör inte möta motstånd från några 
andra kommunala planer eller intressen. Den kommunala marken ingår redan 
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i naturvårdsfonden i syfte att undanhålla, det ut natur- och rekreationshänsyn, 
värdefulla området från framtida exploatering. Genom att ombilda området 
till naturreservat ges dels bättre förvaltningsmöjligheter och dels möjlighet 
för kommunen att ansöka om statligt LONA-bidrag för områdets iordningstäl-
lande (framtagande av skötselplan, uppmärkning, skyltning, åtgärder förbätt-
rad tillgänglighet o.s.v.). Bidraget kan matcha kommunens egen investering 
med 100 %. På så vis ges bokstavligen dubbla möjligheter på grund av reser-
vatsbildningen. Det är även högst troligt att skyltning och hänvisning till ett 
naturreservat har mycket större genomslag inom besöksnäringen än vad na-
turvårdsfonden har. 

I utredningen om möjligheten att utvidga det tänkta reservatet kommer 
Kommunledningskontorets Biosfärsenhet tillsammans med Mark- och exploa-
teringsenheten att upprätta en dialog med samfälligheten och eventuellt be-
rörda markägare. Då ett naturreservat är ett ersättningsberättigat intrång i 
äganderätten bör frivilliga överenskommelser om skälig ersättning i så fall 
träffas med berörda parter. 

 

 

 

Christel Jönsson    Fredrik Ek 
Kommundirektör   Mark- och exploateringschef 

 

Beslut expedieras till 
Carina Wettemark 
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 2022-XX-XX  Dnr: KS2018/1243 

Postadress                      Telefon                     Bankgiro                     Org.nr 
291 80 Kristianstad         vxl 044-13 50 00       657-9536                    21 20 00-0951 

 

Bildande av naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs i Kristianstads kommun 

 
Kommunens beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Kristianstads kommun 
det område som avgränsas av heldragen vit linje på beslutskartan (Figur 1, 
Bilaga 1) som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare 
och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden berörs inom reservatsområdet. Naturreservatets gränser ska 
märkas ut i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 

För att tillgodose syftet med naturreservatet ska de föreskrifter gälla, som anges 
nedan med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 

Med stöd av 3 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Kristianstads kommun bifogad skötselplan, Bilaga 5. I enlighet 
med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm. (1998:1252) 
ska Kristianstads kommun vara förvaltare av naturreservatet. 

 
Figur 1. Beslutskarta. Reservatet avgränsas av vit linje.   
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn  Ekenabben och Kvarnnäs 

Kommun  Kristianstad 

DOS-ID 1127569 (ID-nummer i Naturvårdsverkets databas 

Vic Natur) 

N2000 ID  SE0420145 Hammarsjöområdet 

   SE0420309 Hammarsjön 

Gränser Området avgränsas av mitten av vit heldragen 

linje på kartan som finns bifogad till detta beslut 

(Bilaga 1) 

Fastigheter Hammar 9:18, Hammar 10:31, Hammar 10:32, 

Hammar 10:35, Hammar 10:93, Hammarslund 

2:1, Håslöv 4:2  

Markägare Kristianstads kommun 

Läge 1,5 km V Viby 

Centralpunkt  Norra delområdet – X: 450067 Y: 6207776  

(SWEREF99) Södra delområdet – X: 450057 Y: 6206934    

Naturgeografisk region 7. Skånes sediment- och horstområden 

Natura 2000-naturtyper 3150 Naturligt näringsrika sjöar 

Vattenförekomst SE620406 – 140165 Hammarsjön 

Inskrivna nyttjanderätter Bilaga 6 

Areal 127,0 ha, varav ca 76,1 ha land och 50,9 ha vatten 

Förvaltare Kristianstads kommun 
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Syftet med naturreservatet  
 
Övergripande syfte med naturreservatet är att: 

- Bevara biologisk mångfald 

- Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

- Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 

livsmiljöer för skyddsvärda arter 

- Främja det rörliga friluftslivet 

 
Precisering av syftet 
Syftet med naturreservatet är att bevara, restaurera och utveckla områdets 
naturvärden knutna till lövskogsmiljöer, vass och videbuskage/videstrandsnår, 
ekmiljöer, betesmarker, slåtterängar och öppna våtmarker. Växter, svampar 
och djur knutna till död ved och våtmarker ska ges förutsättningar att leva 
vidare i livskraftiga populationer. Vidare är syftet att upprätthålla och skapa 
förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för i området förekommande 
arter upptagna i EU:s fågeldirektiv (Rådets direktiv 2009/147/EG) 
 
Syftet är även att säkerställa tillgång till tätortsnära natur för det rörliga 
friluftslivet samt för pedagogisk verksamhet i den mån det är möjligt utan att 
det sker på bekostnad av områdets natur- och kulturvärden.  
 
Syftet tillgodoses genom att: 

- områdets hydrologi med fluktuerande vattennivåer bevaras  
- lövsumpskogen bevaras genom naturlig/spontan utveckling 

alternativt försiktig naturvårdsinriktad gallring, 
- ekar friställs genom att sly och triviallövträd avverkas, 
- ek nyplanteras för att stärka återväxten, 
- rik tillgång på död ved och håligheter i området bevaras och stärks,  
- skapa flerskiktade skogar med underväxt bestående bland annat av 

blommande och bärande buskar, 
- hävden upprätthålls i områdets betes- och slåttermarker,  
- igenväxning av betesmark förhindras, 
- den anlagda våtmarkens biologiska och renande funktion 

upprätthålls  
- invasiva och främmande arter av växter och djur bekämpas, 
- i området förekommande rödlistade arter och Natura 2000-arter 

gynnas, 
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- området hålls tillgängligt för allmänhetens friluftsliv och stigar och 
utpekade anläggningar för friluftslivet underhålls  

- skötseln utvärderas och anpassas till ny kunskap om hotade och i 
övrigt naturvårdsintressanta arter. 

 

Föreskrifter 
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
naturreservatet. 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet 
att: 
 
1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna karaktär som 

att gräva, schakta, fylla ut eller på annat sätt skadar mark och vatten, 
2. uppföra byggnad, väg eller annan anläggning, exempelvis mast, vindkraftverk, ledning 

eller liknande,  
3. anordna upplag annat än tillfälligt för områdets skötselbehov,  
4. dika, muddra eller dränera, eller på annat vis påverka områdets hydrologi, 
5. bedriva skogsbruk,  
6. avverka träd samt bortföra döda träd och död ved  
7. plantera eller så buskar, lövträd, barrträd eller för området främmande växtarter  
8. sätta ut för området främmande djurarter,  
9. omföra betes- eller slåttermark till kultiverad betesmark eller åker 
10.  jordbearbeta, sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra växtnäring, 

kalk eller jordförbättringsmedel, 
11. släppa avmaskade betesdjur tidigare än 14 dagar efter avmaskning eller att använda 

långtidsverkande avmaskningsmedel,  
12. utfodra vilt, 

 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förpliktigas markägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att följande anordningar och 
åtgärder vidtas inom naturreservatet: 
1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets anvisningar,  
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,   
3. hävd genom bete, slåtter eller bränning samt uppförande och underhåll av stängsel,  
4. avverkning och bortforsling av vass, sly, träd och buskage 
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5.  skapande av död ved, veteranisering, utplacering av död ved, anläggning av faunadepåer, 
6. underhåll av befintlig anlagd våtmark, inklusive grävning och muddring, 
7. inplantering eller insådd av inhemska arter vilka är knutna till biotoperna i 

naturreservatet,  
8. uppsättning och underhåll av holkar och boplattformar 
9. uppförande och underhåll av anläggningar för allmänhetens tillgänglighet, inklusive 

enkla byggnader såsom vindskydd, fågeltorn och toalettbyggnad,  
10. uppföljning av områdets bevarandemål, skötsel och miljöövervakning  
11. åtgärder i syfte att motverka skador som orsakas av vilt, invasiva arter eller fisk, 

inklusive användande av kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa invasiva 
främmande växter. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet 
att: 
 
1. under hela året beträda eller vistas inom de delar av reservatets land- och vattenområden 

kring Kvinneholme som markerats med ”beträdnadsförbud” på karta, Bilaga 3. 
2. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel under perioden 1 

mars – 20 augusti,  
3. gräva upp växter, eller plocka växter som är fridlysta eller rödlistade 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, 
5. insamla, bortföra eller elda död ved, 
6. tälta, annat än på anvisad tältplats,  
7. elda annat än med friluftskök, eller i av förvaltaren iordningställda eldstäder, 
8. framföra motorfordon, cykla eller rida annat än på väg som leder till utpekad 

parkeringsplats, markerat som vägområde enligt karta, Bilaga 2, 
9. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, 

naturföremål eller kulturlämningar,  
10. uppföra någon form av anläggning,  
11. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg 

exempelvis drönare på en höjd understigande 120 meter över medelhavsnivå, 
 
 
 



KRISTIANSTADS KOMMUN   6(16) 

Vidare är det förbjudet att utan skriftligt tillstånd från 
naturvårdsförvaltaren på Kristianstads kommun: 
12. placera ut främmande föremål, tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning annat än enstaka dagar,  
13. anordna tävling, större friluftsaktiviteter, lägerverksamhet eller liknande former av 

organiserat friluftsliv,  
14. uppföra jakttorn 
15. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom 

håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning 
inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av 
varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande 
nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna, 

16. samla in mossor, lavar eller vedsvampar med undantag av enstaka beläggsexemplar, 
under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna, 

 
 

 
Undantag från föreskrifter 
 
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för: 
 
• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren utser, att vidta 

åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel enligt vad som 
framgår av föreskrifterna under B ovan, eller för förvaltarens tillsyn av 
området, 

• förvaltaren, eller den som kommunen utser, att uppföra mindre 
anläggningar för friluftslivet,  

• utföra normalt underhåll av befintlig väg, vägkanter, vägdiken och 
parkeringsplats,  

• arrendator att framföra motorfordon 
• drift av vattenverksamhet och vattenanläggningar enligt lag (1998:812) 

med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre 
lagstiftning, samt rensning av lagliga diken. Inför utförande av arbetet 
krävs samråd med naturreservatets förvaltare kring när åtgärden utförs och 
hur rensmassorna hanteras, 

• Nedre Helgeåns regleringsföretag att utföra de muddringar och rensningar 
som krävs enligt företagets åligganden genom förrättning under 
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förutsättning att åtgärderna sker på ett sätt som minimerar skadorna samt 
att åtgärderna föregås av ett samråd med reservatsförvaltaren, 

• drift, underhåll, ombyggnad eller borttagande av vid tidpunkten för detta 
beslut befintliga el-, energi, tele-, dagvatten- och avloppsledningar under 
förutsättning att åtgärderna sker på ett sätt som minimerar skadorna samt 
att åtgärderna föregås av ett samråd med reservatsförvaltaren. Undantaget 
omfattar även åtgärder som krävs för att möta framtida krav på 
miljöutsläpp. Vid akut underhållsåtgärd ska samråd snarast ske efter att 
arbetet inletts, 

• leda ut kommunalt dagvatten via öppet dike till recipient, markerat som 
anlagd våtmark i bilaga 2.  

• uppföra och underhålla skyddsvall med tillhörande anläggningar inom 
20m från banvallens mitt, enligt bilaga 4, 

• grävning, schaktning och dämning i syfte att optimera livsmiljöer för 
hotade och i övrigt naturvårdsintressanta arter i området, 

• jordbearbeta, tillföra växtnäring och så in gräs- eller ängsblandning i 
skyddsgröda i syfte att omföra mark, markerat som åkermark i bilaga 2, till 
betesmark eller slåtteräng,   

• utfodring av vilt i samband med predatorjakt samt åtla med foderspridare 
för att underlätta vildsvinsjakt, 

• medföra okopplad hund i samband med jakt, skyddsjakt eller eftersök av 
skadat vilt 

• att inom ramen för naturums verksamhet bedriva undervisning och  
naturstudier, innebärande tex. insamling av insekter, plocka blommor (dock 
ej fridlysta eller rödlistade arter), eller skära kvistar för sälgpipor.  
 

Föreskrifterna gäller inte tjänstemän från kommunen i samband med tillsyns- 
och förvaltningsuppdrag. 

Kristianstads kommun får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda 
skäl, lämna dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 

 

Upplysningar 
 
Kommunen upplyser om att föreskrifter, med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken, 
gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, förordningar 
och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 
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• 7 kap 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 
vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den.  

• 7 kap miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
strandskydd (13-18 §§).  

• 7 kap 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett 
Natura 2000-område.  

• Fridlysningsbestämmelser: alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, 
ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt-, 
svamp och djurarter är fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och 
artskyddsförordningen.  

• 11 kap 9a § miljöbalken med krav på anmälan till Länsstyrelsen vid åtgärder 
i vatten. Detta kan t.ex. vara grävning, fyllning eller dämning eller 
utförande av anläggningar i ett vattenområde som t.ex. bryggor och 
trummor,  

• 11 kap 15 § miljöbalken med krav på att anmäla rensning av 
vattenanläggningar om fisket kan skadas (gäller även för musslor),  

• Anmälningsplikten enligt 12 kap 6§ miljöbalken för verksamheter eller 
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter.  

• 15 kap 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning,  
• 2 kap kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för 

fornlämningar (tillstånd krävs vid ingrepp i fornlämning).  
• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 

(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,  
• Lokala och kommunala ordningsföreskrifter.   
• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t.ex.: 

−  deras föreskrifter om flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med 
tillhörande ändringar) som säger att flygskärm inte får manövreras på 
ett vårdslöst eller hänsynslöst sätt så att andras liv eller egendom 
utsätts för fara eller så att människor eller djur skräms eller störs (21 
§), 

−  deras föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) TSFS 2017:110 
som bl.a. säger att de kategorier av obemannade luftfartyg som endast 
får flygas inom synhåll från operatören inte får flygas på en högre 
höjd än 120 m över mark- eller vattenytan i okontrollerat luftrum. 
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Inom området ska nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå syftet med 
naturreservatet. Syftet ska även uppnås genom att utvärdera och anpassa 
skötseln i överensstämmelse med ny kunskap om biologiska värden. 

 
 

Beskrivning av området 
 
Landskap och geovetenskapliga bevarandevärden  
 
Ekenabben och Kvarnnäs är beläget vid Hammarsjöns nordöstra strand i ett 
flackt landskap beläget på Kristianstadsslätten. De små höjdskillnaderna i 
landskapet innebär att en stor svämzon regelbundet uppstår kring sjön, i 
synnerhet under vinterhalvåret. De återkommande översvämningarna sätter sin 
prägel på landskapet och formar naturen i området. Hammarsjön utgör en del 
av Helge ås vattensystem och ån rinner genom sjön. Området är en del av ett 
större våtmarksområde som ingår i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 
 
Berggrunden vid Ekenabben och Kvarnnäs utgörs av sedimentära lager med 
kalksandsten och kalksten. Jordarterna domineras av glacial lera, med inslag av 
postglacial sand och sandig morän. Den sandiga moränen hittas främst i 
området kring rastplatsen vid den före detta dansbanan och vid ekdungen öster 
därom. Den norra delen av denna moränförekomst har grävts ut i samband 
med uppförandet av den vall som konstruerades på 1860-talet för att torrlägga 
Nosabysjön nordväst om Ekenabben. Där moränen grävts bort finns nu 
tydliga sänkor som håller kvar vattnet länge även under torra perioder. 
 
Ön Kvinneholme ute i Hammarsjön utgörs även den av sandig morän. Kring 
Kvinneholme, på Harön sydost om Kvinneholme och kring Ekenabben och 
Kvarnnäsviken har bälten med vass och videbuskar expanderat över tid som 
ett resultat av att vassen byggt upp vassrotfilt 
 
Området där den nuvarande Hammarsjön ligger har genomgått många 
utvecklingsfaser sedan den senaste landisen smälte bort för ca 12–13 000 år 
sedan. På botten av Hammarsjön vid Stenholmen mellan Kvinneholme och 
Kvarnnäsviken, delvis inom reservatet, finns ett antal alstubbar som visar att 
här en gång i tiden funnits en alskog. Stubbarna är ca 35 cm höga med en 
diameter högst upp på ca 35–40 cm. Vattendjupet vid fyndplatsen är ca 1–1,5 
meter vid sommarvattenstånd. Stubbarna är rotfasta i sjöbottnen, där rötterna 
kan följas 30–40 cm åt vardera håll. Detta visar att alarna en gång i tiden vuxit 
på platsen.  
 
Proverna som togs från de rotfasta stubbarna 1991 daterades av Riksmuseet i 
Stockholm till en C 14-ålder på ca 7500 år före nutid (korrelerad C 14-ålder ca 
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8400 år före nutid). Prover från stubbarna artbestämdes till al av 
Kvartärbiologiska laboratoriet i Lund. 
När alskogen levde stod havet (Mastogloiahavet) ca 10 meter under nuvarande 
havsnivå. Dåvarande Helge å flöt fram där sjön var som djupast. Detta 
resulterade i att det inte fanns någon stor sjö här, utan det kunde växa alskog 
på delar av det som nu är Hammarsjöns botten. 
 
 
Markanvändning och kulturhistoriska bevarandevärden  
 
Kristianstadslätten har varit bebodd under lång tid, vilket ett stort antal 
fornlämningar i det omgivande jordbrukslandskapet vid Ekenabben och 
Kvarnnäs vittnar om. Inom naturreservatet finns registrerat en möjlig boplats 
av okänd ålder i anslutning till Kvarnnäsviken. 
 
Ekenabbens närhet till Kristianstad har bidragit till att området blivit välbesökt 
av friluftslivet. En festplats etablerades på Ekenabben och 1905 uppfördes en 
provisorisk dansbana på platsen. Här hölls danstillställningar, Förstamajtåg och 
fester av allehanda slag. Verksamheten utvecklades över åren och på 1920-talet 
uppfördes en ordentlig serveringslokal med tillhörande utescen. 1937 såldes 
anläggningen till Kristianstad kommun, då även nöjesverksamheten upphörde. 
Under andra världskriget användes Ekenabben som mobiliserings- och 
nöjesplats. Därefter stod anläggningen tom i perioder och nyttjades tidvis som 
vandrarhem där KFUM bedrev ungdomsverksamhet. Byggnaderna 
vandaliserades och revs 1960. Spår av anläggningen finns ännu på platsen, i 
form av ett par stentrappor och kvarstående kulturväxter. 1991 blev området 
en besöksplats i Kristianstad Vattenrike.  

 
Historiskt har de fuktiga markerna i området varit öppna och hävdats som 
slåtteräng och betesmark. Innanför dessa har åkerbruk bedrivits. 
Moränområdet vid själva Ekenabben har varit bevuxen med lövträd längre tid. 
I nuläget betas delar av området, om än med ett ojämnt betestryck där de 
sumpskogs- och vassområden som berörs blir lågintensivt betade. Skogen 
brukas inte i övrigt.  
 
Biologiska bevarandevärden  
 
Ekenabben och Kvarnnäs utgör ett delområde av de artrika och biologiskt 
värdefulla marker som breder ut sig kring Hammarsjön. Hammarsjön är en 
grund och naturligt näringsrik sjö av stor betydelse för inte minst fågellivet. 
Sjön hyser även en artrik sammansättning av vattenväxter. De rödlistade 
arterna spetsnate, bandnate och styvnate har alla noterats från Kvarnnäsviken i 
sydost i reservatet, även om deras aktuella utbredning i Hammarsjön är 
otillräckligt känd. Längs de vegetationsrika stränderna växer den hotade örten 
gullstånds. Huvuddelen av dess svenska bestånd finns längs Helge ås nedre 
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lopp, där Hammarsjön ingår. Gullstånds är även utpekad som ansvarsart för 
Kristianstads kommun. 
Landmiljön vid Ekenabben och Kvarnnäs domineras av lövsumpskog och 
svämlövskog. Här är klibbal det dominerande trädslaget och det finns också ett 
betydande inslag av videbuskage. Ask och alm har tidigare förekommit i större 
utsträckning, men askskott- och almsjukan har decimerat beståndet. 
Sumpskogen är förhållandevis ung och har i huvudsak vuxit fram under 1900-
talet på tidigare öppen mark. Likväl har skogen hunnit utveckla rikligt med 
strukturer som främjar den biologiska mångfalden. Död ved och håligheter 
förekommer i stor mängd och alarna uppvisar ett flerstammigt växtsätt med 
påbörjad sockelbildning. Fåglar häckar med hög täthet i sump- och 
svämskogen vid Ekenabben och Kvarnnäs. I synnerhet märks förekomsten av 
den nära hotade mindre hackspetten. Skalbaggen svartfläckad rödrock och 
blomflugan boktigerfluga är båda nära hotade, knutna till död ved och kända 
från området. Även fladdermöss är allmänt förekommande, artrikedomen 
bland svampar är stor och orkidén tvåblad växer i skogen. Den nära hotade 
arten desmeknopp förekommer också. Alsumpskogen nordost om rastplatsen 
på Ekenabben är utpekad som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. 
 
En dunge med äldre ekar märks också i området, vilken är utpekad som ett 
naturvärde av Skogsstyrelsen. Ekarna är grova och hyser en del död ved. De 
kan förmodas vara av betydelse för vedlevande insekter. Bland svamparna 
märks de rödlistade arterna oxtungssvamp och tårticka. I ekdungen finns även 
en del äldre lind och bok Delar av ekdungen betas, vilket även gäller delar av 
sumpskogen. Det finns även öppna betesmarker i området. Dessa hyser 
blommande buskar som hagtorn och slån, vilka skapar värdefulla brynmiljöer. 
Det förekommer även starrdominerad fuktäng, som hävdas genom slåtter och 
betesdrift. I området finns också många äldre och högvuxna viden och pilar. 
 
Delar av området ingår i Natura 2000-området Hammarsjöområdet 
SE0420145, utpekat enligt fågeldirektivet, och Natura 2000-området 
Hammarsjön SE0420309, utpekat enligt art- och habitatdirektivet. Inom 
Natura 2000-området Hammarsjöområdet är 25 fågelarter utpekade, såväl 
häckande som rastande eller övervintrande arter. Av dessa är i synnerhet brun 
kärrhök, fiskgjuse, kungsfiskare, röd glada, rördrom och vit stork relevanta 
inom Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat, som varandes häckande eller 
regelbundet förekommande. Därutöver rastar och födosöker blå kärrhök, 
fisktärna, salskrake, skräntärna, spillkråka, svarttärna och sångsvan regelbundet 
i Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat. Även havsörn och duvhök är 
regelbundet förekommande vid Ekenabben och Kvarnnäs, även om de inte är 
utpekade i Natura 2000-områdets bevarandeplan. Merparten av övriga 
utpekade arter i Hammarsjöområdet förekommer mer sporadiskt inom 
Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat. 
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Friluftsliv, tillgänglighet och upplevelsevärden 
 
Ekenabben och Kvarnnäs är med sitt läge nära Kristianstad ett värdefullt 
tätortsnära rekreationsområde och en viktig besöksplats för besökare till 
Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Det utgör ett mycket välbesökt 
friluftsområde och nyttjas av såväl allmänheten som förskole- och skolklasser. 
Ekenabben är också en knutpunkt för Skåneleden SL6 Vattenriket. 
Tillgängligheten är god i reservatets västra del, vid själva Ekenabben. Området 
är lätt att nå från Kristianstad till fots eller med cykel via Nosabyvallen, samt 
med motorfordon från Hammarslundsvägen. En grusväg leder ner till platsen 
för Ekenabbens gamla dansbana, där det finns en parkering. Här finns en 
tillgänglighetsanpassad rastplats med bland annat bord, bänkar, grillplats, 
informationsskyltar och en tältplats. En toalettbyggnad har funnits och 
kommer att återuppföras. En grusad stig leder vidare ut till ekdungen, där ett 
fågeltorn ger utblick över Hammarsjön. Nordost om parkeringen leder en 
bitvis spångad stig genom alsumpskogen. Dessa delar är väl tillgängliga för en 
bred allmänhet. 
 
Österut från ekdungen saknas iordninggjorda stigar. Vid högvatten är 
markerna mycket svårframkomliga, men under torra perioder är det möjligt att 
följa mer informella stigar i området. Här rör sig främst personer med större 
vana vid naturvistelse. 
 
Skälen för beslutet 
 
Naturreservatet hyser höga biologiska värden med ett rikt fågelliv av betydelse 
för såväl häckande som rastande fåglar, rikligt med fladdermöss, artrik 
förekomst av svamp, samt rödlistade växter som desmeknopp och gullstånds. 
Gullstånds är ansvarsart för Kristianstads kommun. Lövsumpskogarna och 
ekdungen i området uppvisar rik förekomst av viktiga strukturer som död ved 
och håligheter. 
 
Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat har högt rekreationsvärde och är av 
stor betydelse för friluftslivet. Dess tätortsnära läge bidrar till att området är 
mycket välbesökt. Det är även en mycket välbesökt besöksplats i 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Reservatets västra del är lättillgängligt 
och hyser bland annat en rastplats, spänger genom sumpskogen och ett 
fågeltorn. Området har även ett kulturhistoriskt värde som före detta 
danspalats. 
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Prioriterade bevarandevärden vid Ekenabben och Kvarnnäs utgörs av att 
upprätthålla goda förutsättningar för i området förekommande fridlysta, 
rödlistade och i övrigt sällsynta arter. Livsmiljöer för en rik mångfald av djur, 
växter och svampar säkerställs genom en naturlig utveckling av skogsmiljöerna 
och genom hävd i betes- och slåttermarker. Det är även ett prioriterat 
bevarandevärde att bibehålla och utveckla friluftslivets tillgång till ett välbesökt 
område med tätortsnära natur. 
 
Det är av stor vikt att skogen inte sluts kring ekdungen, utan att buskar och 
träd som riskerar att växa upp i ekkronorna (s.k. piskare) hålls efter. Värdena i 
sumpskogen tillåts utvecklas genom att kontinuiteten säkerställs, så att 
tillgången på död ved och håligheter blir fortsatt god. Beteshävden i området är 
viktig för att markerna inte ska växa igen helt. Slåtter av fuktängar är också av 
stor betydelse för den biologiska mångfalden. Upprätthållande av hävden är av 
stor vikt. 
 
Delar av Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat är utpekade som Natura 
2000-områden enligt fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Inom 
området förekommer naturtyper som är förtecknade i bilaga 1 till art- och 
habitatdirektivet och arter som är förtecknade i bilaga 1 till fågeldirektivet och 
bilaga 2 till art- och habitatdirektivet. Sverige har förbundit sig att bevara 
utpekade arter och naturtyper och att åtgärder ska vidtas för att gynnsam 
bevarandestatus ska uppnås. 
 
Naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs har angivits som skyddsvärt ur 
naturvårds- och friluftssynpunkt avseende internationell, nationell, regional och 
kommunal nivå då området omfattas av följande: 

 
- Riksintresse enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB): Området 

omfattas enligt 3 kap 6 § miljöbalken (MB) av riksintresse för 
friluftslivet (Araslövssjön-Hammarsjön-Helge å). 

 
- Riksintresse enligt 3 kap 6 § MB: Området omfattas enligt 3 kap 6 

§ MB av riksintresse för naturvården, (Helgeåns nedre lopp). 
 

- Natura 2000 SCI-område: Delar av området, 79,1 hektar, omfattas 
av EU:s nätverk av skyddad natur enligt art- och habitatdirektivet, 
(områdeskod: SE040309). 

 
- Natura 2000 SPA-område: Delar av området, 118,0 hektar, 

omfattas av EU:s nätverk av skyddad natur enligt fågeldirektivet, 
(områdeskod: SE0420145). 
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- Strandskyddat område enligt 7 kap 13-18 §§ MB: Strandskydd 
gäller längs Hammarsjöns strand på en sträcka av 300 meter från 
stranden inåt land. 

 
- Biosfärområde: Området ingår i Kristianstads Vattenrike, ett 

modellområde för hållbar utveckling som har utsetts till 
Biosfärområde av Unesco. 

- Ramsarområde: Området omfattas av och är beläget inom område 
utpekat enligt internationella Ramsarkonventionen för skydd och 
bevarande av våtmarker. 
 

- Ansvarsarter: Ekenabben och Kvarnnäs hyser åtminstone en 
ansvarsart för Kristianstad kommun. Kommunen har ett särskilt 
ansvar att skydda dessa då de har en stor del av sitt utbrednings-
område inom kommunen. Vid Ekenabben och Kvarnnäs 
förekommer gullstånds. 

 
Kristianstads kommuns bedömning 
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara och utveckla 
biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer för skyddsvärda arter, 
tillgodose tätortsnära natur för friluftslivet, samt för att ett gynnsamt 
bevarandetillstånd ska kunna upprätthållas för arter och livsmiljöer enligt EU:s 
art- och habitatdirektiv gör Kristianstads kommun bedömningen att det 
föreslagna området ska skyddas som naturreservat. 
 
Området ingår i ett större sammanhang tillsammans med övriga naturreservat 
inom Kristianstads Vattenrike och ingår delvis i utpekade Natura 2000-
områden. Skyddet bidrar till att uppnå miljömålen ”Levande sjöar och 
vattendrag”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och 
djurliv”. Beslutet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 
 
Ärendets handläggning 
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike har under flera års tid haft kännedom 
om Ekenabben och Kvarnnäs betydelse för såväl biologisk mångfald som 
friluftslivet. Området har lyfts fram som aktuellt för inrättande av 
områdesskydd i form av naturreservat. 
 
Kristianstads kommun har genom Biosfärkontoret beviljats statliga LONA 
medel av Naturvårdsverket via länsstyrelsen Skåne län för att ta fram färdigt 
beslutsunderlag, med tillhörande skötselplan, för bildande av naturreservat för 
Ekenabben och Kvarnnäs. 
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Markägare, övriga kända sakägare och berörda myndigheter har förelagts att in-
komma med erinringar mot förslaget. Förslaget har efter remissen i vissa 
avseenden kompletterats och ändrats. Inkomna yttranden  
återfinns i bilaga 7. 
Skötselplan och förvaltning av naturreservatet 
 
Skötselplan 
 
Enligt 3 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
ska en skötselplan ingå i varje beslut om bildade av ett naturreservat. 
Skötselplanen utgör en del av detta förslag till beslut, Bilaga 5. 

 
Förvaltning 
 
Kristianstads kommun är förvaltare av naturreservatet. Förvaltningen ska ske 
med insyn, delaktighet och i nära samråd med berörda markägare, djurhållare, 
nyttjanderättsinnehavare, myndigheter och andra berörda vid utövande av 
förvaltningen. 
 
Överklagande 
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen Skåne. Överklagandet ska dock 
skickas till Kommunledningskontoret, Kristianstads kommun. 
kommunledningskontoret@kristianstad.se 
 
Överklagandet ska ha kommit in skriftligt inom tre veckor från den dag 
beslutet meddelades. 
 
I överklagandeskrivelsen ska det anges: 
• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och ärendenummer. 
• På vilket sätt beslutet ska ändras 
• Er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress 
• Eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening 

 
Bilagor 
 
1. Karta över reservatets gränser 
2. Karta med befintlig markanvändning 
3. Karta över områden med beträdnadsförbud 
4. Karta över undantag för skyddsvall 
5. Skötselplan 
6. Nyttjanderätter och gemensamhetsanläggningar (bifogas ej) 
7. Remissammanställning med bemötande 
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                                                            2022-10-05  
  

Pyret Ovesson  Tfn +46 (0) 44 13 28 39 
Naturvårdssamordnare/förvaltare Mobil +46 (0) 74 467 82 39  
Biosfärenheten        Pyret.ovesson@kristianstad.se   
Kommunledningskontoret  www.vattenriket.kristianstad.se  
Kristianstads kommun  
SE- 291 80 Kristianstad  

Kommunledningskontoret  
Tillväxt och hållbar utveckling  
Pyret Ovesson 
044-13 28 39 
pyret.ovesson@kristianstad.se  
  
 
Sammanställning av remissyttranden samt Kristianstads kommuns 
bemötande angående förslag till naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs  

 

Kommunledningskontoret tackar för inkomna synpunkter. Dessa redovisas i korthet nedan.  
Kommunledningskontorets bemötande redovisas med kursiv text.  
  
 
Myndigheter  
  
Länsstyrelsen Skåne: Länsstyrelsen lämnar inga synpunkter eftersom de inte är remissinstans.  
De inkom med samrådsyttrande i ärendet 2020-10-05. 
 
Skogsstyrelsen: Avstår från att yttra sig 
  
Trafikverket: Naturreservatet berör inte statlig infrastruktur och Trafikverket har därför inga 
synpunkter på förslaget. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU): Avstår från att yttra sig.  

Havs- och vattenmyndigheten:  Tillstyrker förslaget till bildande med motiveringen att det 
föreslagna området har höga natur- och friluftslivsvärden och Havs- och vattenmyndigheten 
välkomnar att området skyddas som naturreservat och särskilt med anledning av de höga 
limniska värden som finns i områdets sjö- och strandmiljöer. 

  
Kommunala förvaltningar  
  
Naturum Vattenriket 
Naturum vill försäkra sig om att de aktiviteter som ordnas inom naturums verksamhet inte 
omfattas av krav på skriftligt tillstånd från naturvårdsförvaltaren. De har programpunkter vid 
Ekenabben som ”naturvägledaren flyttar ut” eller ”skogsbad”. De har också pedagogisk 
verksamhet och använder ibland platsen dagtid under tex biosfär- eller filmläger.   
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Kommunledningskontorets bemötande:   
För att naturum ska kunna bedriva sin verksamhet utan inskränkningar införs följande undantag:  
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för att inom ramen för Naturum 
Vattenrikets verksamhet bedriva undervisning och  
naturstudier, innebärande tex. insamling av insekter, plocka blommor (dock ej fridlysta eller 
rödlistade arter) och skära kvistar för sälgpipor. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden:  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att reservatsbildningen är mycket positiv och att den 
kommer att bidra till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Kristianstads 
kommun. Området är sedan tidigare känt för sina natur- och rekreationsvärden och ingår i 
kommunens naturvårdsprogram. Området ingår även i den kommunala naturvårdsfonden vilket 
innebär att området sedan tidigare förvaltats utifrån sina förekommande natur- och 
rekreationsvärden. I förslaget till "Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad" beskrivs 
området som ett viktigt sammanhängande natur- och rekreationsområde för den sydöstra delen 
av Kristianstad. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att reservatsbildningen 
bidrar till att stärka allmänna intressen för naturvård och friluftsliv i översiktsplanområdet. 
Eftersom reservatsbildningen syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i 
området ligger arbetet även i linje med de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 
2030. 
 
Tekniska förvaltningen:  
Gata, Trafik, Kollektivtrafik, Park, Natur och grönytor, Fastighetsteknik samt Drift och 
underhåll har inga synpunkter på förslaget. 
 
VA-avdelningen påpekar att det finns en dagvattenledning (grön ledning) som sträcker sig 
in i området. Ledningen kommer ned från Fågelängsvägen 15. Bredvid finns även en brädd-
/nödavloppsledning (röd ledning) som leds ut till området. Detta är ledningar som kommer 
att kräva ledningsunderhåll och omläggning i framtiden.  
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Kommunledningskontorets bemötande:   
Undantagen från föreskrifterna ger utrymme för åtgärder på befintliga ledningar. Stora delar av 
Hammarsjön och området där ledningarna mynnar är dock skyddade i naturreservat och 
Natura2000-område. Detta innebär att ingrepp och verksamheter som kan påverka miljön kräver 
tillstånd av länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27–29 § miljöbalken. Detta gäller oavsett om ingreppet 
sker inom eller utanför ett Natura 2000-område. 
  
Kultur- och fritidsförvaltningen  
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på bildandet av naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs. Området är av mycket stort värde för medborgarnas och besökarnas fritids-, -
rekreations och friluftsintressen och behov.   
  

Rättighetsägare och grannfastigheter  

 C4 Elnät AB: Avstår från att yttra sig. 
 
Nedre HelgeÅns Regleringsföretag av 1936: 
Nedre HelgeÅns Regleringsföretag av 1936 har inga synpunkter på det framlagda förslaget. 

Ägare till grannfastighet 
Ägaren till grannfastigheten är mycket positiva till bildandet av naturreservatet. De har dock ett antal 
synpunkter och förslag till kompletteringar till skötselplanen. Kommunledningskontorets bemöter 
synpunkterna med kursiv stil i löpande text 
 
1.3. ”Skötseln utvärderas och anpassas till ny kunskap”. Bra med adaptiv förvaltning. 
 
2.3.2. ”Ask har tidigare förekommit...”. Även alm har förekommit. 

Kommunledningskontorets bemötande: skötselplanen korrigeras enligt synpunkt. 
  

2.3.2. ”Även fladdermöss är allmänt förekommande, med sju...”. Men det är åtta arter uppräknade. 
Kommunledningskontorets bemötande: skötselplanen korrigeras enligt synpunkt. 
 
2.3.3. ”... är utter och knubbsäl observerade…”. Har ål och mal också observerats?  
Kommunledningskontorets bemötande: När det gäller ål och mal finns inga observationer 
registrerade i artportalen. Eftersom arterna förekommer i vattensystemet är det möjligt att de 
finns inom reservatet. 
 
2.3.5. ”Ekenabben är också knutpunkt för Skåneleden...”. Även Sydostleden för cykel passerar här. 
GC-vägen längs med bilvägen som leder till Ekenabben missbrukas ofta av bilister som tror att det är 
ett körfält för bilar i östlig riktning. Både gång-, cykel- och biltrafik ökar med Sydostleden, Skåneleden 
och Naturreservatet och risken för olyckor blir därmed större. GC-vägen bör på ett tydligare sätt 
separeras. Önskvärt är också en bättre gatubelysning.  
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Kommunledningskontorets bemötande: Förslaget gäller enbart det geografiska område som ingår 
i naturreservatet, se beslutskarta.  Synpunkter på trafiksituation och gatubelysning överlämnas till 
Tekniska förvaltningen vid Kristianstads kommun.   
 
4.1. Under rubriken ”Åtgärder inom delområde 1B” läggs följande punkt till: ”Taggtråd undviks. 
Gammal taggtråd avlägsnas. Övergång för gående anordnas eventuellt.”  
Kommunledningskontorets bemötande: Taggtråd får användas till nötkreatur, får och get. Enligt 
djurskyddslagen ska trådarna vara sträckta och det får inte ligga lösa bitar inne i hägnet. Vid 
uppsättning av nytt staket kan det bli aktuellt att byta till eltråd. Det är dock arrendatorn som har 
stängselskyldighet. När det gäller genomgångar för gående kommer det sättas upp där det finns 
behov.  
 
4.4. ”… även en del örter förekommer.” Förekomst av ängsnycklar fanns här åtminstone några år in 
på 00-talet.  
Kommunledningskontorets bemötande: Det finns inga observationer registrerade i Artportalen och 
det är inget som framkommit under arbetet med underlaget. Skulle ni hitta ängsnycklar eller 
någon annan art som inte är känd för området är vi tacksamma om ni lägger in det i artportalen 
eller meddelar naturvårdsförvaltaren.  
 
4.4. Under rubriken ”Åtgärder inom samtliga delområden (4A-B)” läggs följande punkt till: ”Taggtråd 
undviks. Gammal taggtråd avlägsnas. Övergång för gående anordnas eventuellt.”  
Kommunledningskontorets bemötande: Taggtråd får användas till nötkreatur, får och get. Enligt 
djurskyddslagen ska trådarna vara sträckta och det får inte ligga lösa bitar inne i hägnet. Vid 
uppsättning av nytt staket kan det bli aktuellt att byta till eltråd. Det är dock arrendatorn som har 
stängselskyldighet. När det gäller genomgångar för gående kommer det sättas upp där det finns 
behov.  
 
4.4. Under rubriken ”Åtgärder inom delområde 4B” läggs följande punkt till: ”Trädrader med gammal 
pil underhålls (beskärs/hamlas) till nytta för vedinsekter och häckande fåglar och fladdermöss, och av 
kulturhistoriska skäl.”  
Kommunledningskontorets bemötande: Förekomst av äldre pilar förs in under 4.4 i skötselplanen. 
Beskärning/återhamling görs om det är möjligt vilket bedöms av aborist. Gamla träd som inte 
hamlats på länge kan vara känsliga för beskärning men avstår man från att göra några åtgärder 
riskerar istället att de bryts sönder av blötsnö och stormar.  
 
4.9. Under rubriken ”Skötselåtgärder” läggs följande punkter till: ”Taggtråd undviks. Gammal 
taggtråd avlägsnas. Övergång för gående anordnas eventuellt.”  
Fastighetsägarens katt fastnade i taggtrådsrester vilket gör att de är angelägna om att alla 
taggtrådsrester tas bort. Enligt paret har taggtråden ingen praktisk funktion, är både trasig och 
övervuxen och hör inte hemma i ett naturreservat där både djur och människor kan komma till 
skada.  
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Kommunledningskontorets bemötande: Taggtråd får användas till nötkreatur, får och get. Enligt 
djurskyddslagen ska trådarna vara sträckta och det får inte ligga lösa bitar inne i hägnet. Finns det 
taggtråd liggande inom naturreservatet som inte är en del av staket ska det givetvis tas bort. 
Meddela i sådana fall naturvårdsförvaltaren. Vid uppsättning av nytt staket kan det bli aktuellt att 
byta till eltråd. Det är dock arrendatorn som har stängselskyldighet. När det gäller genomgångar 
för gående kommer det sättas upp där det finns behov.  
 
4.9 ”Ansvar för underhåll av tillfarts- och brukningsväg säkerställs”. Eftersom brukningsvägen 
används för stora djurtransportbilar som vägen inte är dimensionerad för kan det vara aktuellt att 
bredda vägen. Vem har ansvar för underhållet av denna väg?  
Kommunledningskontorets bemötande:  Löpande underhåll av vägen ska bekostas av kommunen, 
kommunens arrendatorer samt ägarna till Hammarslund 3:1. Uppstår skador på vägen i samband 
tunga transporter från arrendatorer eller kommunen ska den som orsakat skadan återställa 
vägen. 
 
5. ”Området utgör även en ledentré och knutpunkt för den kommande delleden (SL6) av Skåneleden. 
Ekenabben har också stor betydelse för pedagogisk verksamhet.”  
Även Sydostleden för cykel passerar här. GC-vägen längs med bilvägen som leder till Ekenabben 
missbrukas ofta av bilister som tror att det är ett körfält för bilar i östlig riktning. Både gång-, cykel- 
och biltrafik ökar med Sydostleden, Skåneleden och Naturreservatet och risken för olyckor blir 
därmed större. GC-vägen bör på ett tydligare sätt separeras. Önskvärt är också en bättre 
gatubelysning.  
Kommunledningskontorets bemötande: Förslaget gäller enbart det geografiska område som ingår 
i naturreservatet, se beslutskarta.  Synpunkter på trafiksituation och gatubelysning överlämnas till 
Tekniska förvaltningen vid Kristianstads kommun.   
 
5. ”… viktiga upplevelsevärden vid Ekenabben...”. Det kan övervägas om viken utmed bryggan skulle 
kunna göras badbar. En badplats kan också öka attraktionen för området.  
Kommunledningskontorets bemötande: Förslaget gäller enbart det geografiska område som ingår 
i naturreservatet, se beslutskartan. Viken och bryggan ingår i samfälligheten Hammar S:9. 
 
5. Under rubriken ”Skötselåtgärder” läggs följande punkt till: ”Soptunnor och regelbunden 
tömning av dessa”. 
 Kommunledningskontorets bemötande: skötselplanen korrigeras enligt synpunkt. 
   

Föreningar  
  
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla  
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla ser positivt på förslaget med tillhörande 
föreskrifter och skötselåtgärder som följer. 

Föreningen anser att man borde undanröja det fragmentariska intrycket och införliva hela 
området till en sammanhängande enhet. Det skulle stärka syftet med reservatet och borga för ett 
ökat skydd för dess naturvärden.  
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De framför också behovet av tydliga informationsskyltar vid Ekenabben vad som gäller för 
besökaren. 

Kommunledningskontorets bemötande:   
Naturreservatets utsträckning är begränsad till kommunägd mark.  Kommunledningskontoret är 
dock medveten om att det på sikt vore värdefullt att införliva samfälligheten Hammar S:9 i 
reservatet. Inom LONA-projektet ”Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och 
Ekenabben i Kristianstads kommun” ingår det att undersöka förutsättningarna att utöka det 
planerade reservatet med intilliggande mark. I ett första steg görs en utredning av den outredda 
samfälligheten för att klargöra ägarförhållandena.   
 
Reservatsskyltar med föreskrifter kommer sättas upp i anslutning till parkeringsplatsen vid 
Ekenabben.  
 
Lunds botaniska förening: 
Föreningen framhåller att de är väl förtrogna med det kommande naturreservatet som de 
känner som ett botaniskt rikt och mycket omväxlande område. De gläds över att delar av detta 
värdefulla område nu ska avsättas som naturreservat. Rent generellt tycker föreningen att 
remissupplagan till skötselplan är välskriven och väl genomtänkt med realistiska och angelägna 
mål och åtgärder. Detta är åtgärder som alla gynnar vegetationen i området.  

Föreningen framför följande synpunkter som i första hand tar fasta på de botaniska värdena i 
området.  

Inom det blivande naturreservaten finns många skyddsvärda växter och biotoper. Den rika 
vattenfloran i Hammarsjön är välkänd generellt sett, men det vore av stort värde om denna 
inventerades mera noggrant i de delar som ingår i reservatsbildningen för att om möjligt kunna 
se om rariteter som sjönajas, bandnate och styvnate ingår i områdets flora.  

Vid Kvarnnäsviken finns en av de rikaste lokalerna för gullstånds i landet. Fram t.o.m. 2006 var 
antalet blommande stänglar mer än 1000. Till följd av högvatten, kraftiga röjningar och intensivt 
bete minskade antalet starkt och mellan 2010–2015 kunde inga blommande stänglar noteras 
alls. Från och med 2016 har bestånden glädjande nog återhämtat sig fint och de senaste åren har 
gullstånds blommat med flera hundra stänglar. Fortsätter området att hävdas med dagens 
betestryck ter sig framtiden ljus för gullstånds vid Kvarnnäsviken. Dock verkar det utifrån 
kartorna som om delar av gullståndslokalen inte ingår i reservatet (strandremsan mellan 
delområdena 6A och 3B), vilket i så fall är olyckligt. Här vore det värdefullt om gränsen för 
reservatet kunde flyttas en bit norrut. 

Det är inte bara floran och vegetationen i det nuvarande naturreservatet som är värdefull. 
Föreningen ser gärna att arbete med ytterligare reservatsbildning fortsätter så att även t.ex. de 
områden som ligger mellan de två reservatsdelarna Ekenabben och Kvarnnäs i framtiden får ett 
varaktigt skydd och en lämplig skötsel. Även här finns det mycket höga botaniska värden. 

För att öka tillgängligheten till Kvarnnäsdelen av reservatet skulle kanske en mindre 
parkeringsplats kunna anläggas i anslutning till Tvättavägen längst i öster. 
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Eventuella beläggsexemplar av kärlväxter, mossor och lavar bör, förutom registrering på 
Artportalen, lämnas in och bevaras på Botaniska museet i Lund.  

Kommunledningskontorets bemötande:   
Kunskapsläget är dåligt för flera artgrupper och det är önskvärt med fördjupade inventeringar.  
Under 2022 har det utförts en fladdermusinventering och under 2023 planernas det för en 
naturvärdesinventering med fördjupad artinventering gällande vedlevande insekter och svampar. 
Markofyter är ytterligare en viktig grupp med flera hotade och fridlysta arter. För att säkerställa 
att detta prioriteras förs denna synpunkt in i skötselplanen under kapitel 9.1, Ytterligare 
inventeringar.  

Naturreservatets utsträckning är begränsad till kommunägd mark. Någon utökning i öster är inte 
aktuell i dagsläget vilket gör att delar av gullståndslokalen kommer att ligga utanför reservatet. Av 
samma anledning är det inte möjligt att anordna parkeringsmöjligheter i anslutning till 
Tvättavägen. Kommunledningskontoret är dock medveten om att det vore värdefullt att införliva 
områdena som ligger mellan de två reservatsdelarna Ekenabben och Kvarnnäs i reservatet. Inom 
LONA-projketet ”Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och Ekenabben i 
Kristianstads kommun” ingår det att undersöka förutsättningarna att utöka det planerade 
reservatet med intilliggande mark. I ett första steg görs en utredning av den outredda 
samfälligheten för att klargöra ägarförhållandena.   
 
När det gäller beläggsexemplar kommer vi inte kräva att de skickas till Botaniska museet i Lund 
utan vi följer vedertaget förfarande.   

    

Övriga remissvar från medborgare  
  
Medborgaren har läst förslaget och anser att det vore värdefullt att beskriva att det finns 8400 
år gamla alstubbar på bottnen av Hammarsjön inom och i anslutning till det föreslagna 
reservatet. Fakta om alstubbarna har beskrivits i två grafiker, i ”Vattenrikeboken” och mer 
utförligt i en artikel i Riksmuseets tidskrift ”Fauna och Flora”. 
 
Medborgaren ger också ett förslag till text som skulle kunna infogas i beskrivningen av området.  
Förslag till text: 

Området där den nuvarande Hammarsjön ligger har genomgått många utvecklingsfaser sedan 
den senaste landisen smälte bort för ca 12–13 000 år sedan.  

På botten av Hammarsjön vid Stenholmen mellan Kvinneholme och Kvarnnäsviken, delvis inom 
reservatet, finns ett antal alstubbar som visar att här en gång i tiden funnits en alskog. Stubbarna 
är ca 35 cm höga med en diameter högst upp på ca 35–40 cm. Vattendjupet vid fyndplatsen är ca 
1–1,5 meter vid sommarvattenstånd. Stubbarna är rotfasta i sjöbottnen, där rötterna kan följas 
30–40 cm åt vardera håll. Detta visar att alarna en gång i tiden vuxit på platsen.  
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Proverna som togs från de rotfasta stubbarna 1991 daterades av Riksmuseet i Stockholm till en 
C 14-ålder på ca 7500 år före nutid (korrelerad C 14-ålder ca 8400 år före nutid). Prover från 
stubbarna artbestämdes till al av Kvartärbiologiska laboratoriet i Lund. 

När alskogen levde stod havet (Mastogloiahavet) ca 10 meter under nuvarande havsnivå. 
Dåvarande Helge å flöt fram där sjön var som djupast. Detta resulterade i att det inte fanns 
någon stor sjö här, utan det kunde växa alskog på delar av det som nu är Hammarsjöns botten. 

Medborgaren funderar även över beträdnadsförbudet på Kvinneholme.  

Kommunledningskontorets bemötande:   
Skötselplanen kompletteras med fakta om Hammarsjön. Medborgarens text förs in i beslutet under 
Beskrivning av området och i skötselplanen under kapitel 2.3.1 Geomorfologi och hydrogeologi. 
Även litteraturförteckningen uppdateras. 

När det gäller Kvinneholme införs beträdnadsförbud för att främja djurlivet. Vissa fågelarter är 
känsliga för störning och därför lämnas området ostört från besökare.  För att få enhetliga 
föreskrifter i närliggande reservat används samma datum som gäller för naturreservatet Håslövs 
ängar som angränsar i sydöst.  
 
 
Övriga ändringar av remissversionen som genomförts av 
kommunledningskontoret 
För att bättre åskådliggöra information i kartmaterialet har ett flertal kartor fått en annan 
layout och färgsättning. Gränserna är däremot oförändrade.  
 
Stycket om överklagande har utvecklats för att klargöra hur man överklagar och till vilken 
instans.   
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Figur 1. Ekenabben och Kvarnnäs naturreservats läge i Skåne. 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställd: XX-XX-XX 

Diarienummer: KS 2018/1243 

Planförfattare: Staffan Nilsson  

Copyright: Kristianstads kommun 

Omslagsbild: Sumpskog i Hammarsjöns svämzon med klibbal och viden i Ekenabben och Kvarnnäs 
naturreservat. 

Foto: Staffan Nilsson (om inte annat anges) 
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BILAGOR: 

1. Reservatets gräns 
2. Befintlig markanvändning 
3. Skötselområden 
4. Område med beträdnadsförbud 
5. Anläggningar 

Inledning 
Skötselplanen beskriver befintliga kända bevarandevärden inom naturreservatet, samt redogör för 
bevarandemål och skötselåtgärder som behöver vidtas för att syftet med naturreservatet ska 
uppnås. En skötselplan ska ingå som en del av ett beslut om bildande av ett naturreservat. De 
bevarandemål och skötselåtgärder som fastställs för området baseras på naturreservatets syfte och 
är till för att säkerställa att syftet uppnås. Utifrån syftet fastställs föreskrifter för naturreservatet, 
vilka redovisas i beslutsdokumentet. I skötselplanen specificeras vilken skötsel som krävs för att 
upprätthålla de värden som naturreservatet syftar till att skydda. 

Skötselplanen utgör ett viktigt dokument för naturreservatets förvaltare. Här framgår vilka 
åtgärder som kan och ska vidtas. Förvaltaren får inte vidta åtgärder som saknar stöd i gällande 
beslut. Skötselplanen vänder sig även till arrendatorer och övriga intressenter. 

Kristianstads kommun har ansvaret för att kommunalt bildade naturreservat inom den egna 
kommunen sköts, samt ansvar för tillsyn och uppföljning. Förvaltningen kan överlåtas på annan 
part. De praktiska åtgärderna kan förutom av förvaltaren själv utföras av arrendatorer, 
entreprenörer eller andra med vilka skötselavtal upprättas. 

Skötselplanen inleds med att beskriva naturreservatets syften, följt av en redogörelse för aktuella 
bevarandevärden. Därnäst följer de övergripande bevarandemålen för naturreservatet. Området 
delas in i ett flertal skötselområden, vilka beskrivs och bevarandemål och skötselåtgärder 
redovisas per delområde.  
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Figur 2. Naturreservatet är markerat med heldragen vit linje. 
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Figur 3. Översiktskarta över naturreservats Ekenabben och Kvarnnäs. 
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1. Syftet med naturreservatet  

1.1 Syftet med naturreservatet 
Det övergripande syftet med naturreservatet är att: 

- Bevara biologisk mångfald 

- Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer 

- Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter 

- Främja det rörliga friluftslivet 

1.2 Precisering av syftet 
Syftet med naturreservatet är att bevara, restaurera och utveckla områdets naturvärden 
knutna till lövskogsmiljöer, vass och videbuskage/videstrandsnår, ekmiljöer, 
betesmarker, slåtterängar och öppna våtmarker. Växter, svampar och djur knutna till 
död ved och våtmarker ska ges förutsättningar att leva vidare i livskraftiga populationer. 
Vidare är syftet att upprätthålla och skapa förutsättningar för gynnsam bevarandestatus 
för i området förekommande arter upptagna i EU:s fågeldirektiv (Rådets direktiv 
2009/147/EG) 
Syftet är även att säkerställa tillgång till tätortsnära natur för det rörliga friluftslivet samt 
för pedagogisk verksamhet i den mån det är möjligt utan att det sker på bekostnad av 
områdets natur- och kulturvärden.  

1.3 Syftet tillgodoses genom att: 
- områdets hydrologi med fluktuerande vattennivåer bevaras  
- lövsumpskogen bevaras genom naturlig/spontan utveckling 

alternativt försiktig naturvårdsinriktad gallring, 
- ekar friställs genom att sly och triviallövträd avverkas, 
- ek nyplanteras för att stärka återväxten, 
- rik tillgång på död ved och håligheter i området bevaras och stärks,  
- skapa flerskiktade skogar med underväxt bestående bland annat av 

blommande och bärande buskar, 
- hävden upprätthålls i områdets betes- och slåttermarker,  
- igenväxning av betesmark förhindras, 
- den anlagda våtmarkens biologiska och renande funktion 

upprätthålls  
- invasiva och främmande arter av växter och djur bekämpas, 
- i området förekommande rödlistade arter och Natura 2000-arter 

gynnas, 
- området hålls tillgängligt för allmänhetens friluftsliv och stigar och 

utpekade anläggningar för friluftslivet underhålls  
- skötseln utvärderas och anpassas till ny kunskap om hotade och i 

övrigt naturvårdsintressanta arter. 
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2. Beskrivning av området 

2.1  Administrativa uppgifter om naturreservatet 

Namn  Ekenabben och Kvarnnäs 

Kommun  Kristianstad 

DOS-ID  1127569 

N2000 ID  SE0420145 Hammarsjöområdet 

   SE0420309 Hammarsjön 

Gränser Området avgränsas av mitten av vit heldragen 

linje på kartan som finns bifogad till detta beslut 

(Bilaga 1) samt i Figur 2. 

Fastigheter Hammar 9:18, Hammar 10:31, Hammar 10:32, 

Hammar 10:35, Hammar 10:93, Hammarslund 2:1 

& Håslöv 4:2 

Markägare Kristianstads kommun 

Läge 1,5 km V Viby 

Centralpunkt  Norra delområdet – X: 450067 Y: 6207776  

(SWEREF99) Södra delområdet – X: 450057 Y: 6206934    

Naturgeografisk region 7. Skånes sediment- och horstområden 

Vattenförekomst SE620406 – 140165 Hammarsjön 

Inskrivna nyttjanderätter Se Bilaga 6 i reservatsbeslutet 

Areal 127,0 ha, varav ca 76,1 ha land och 50,9 ha vatten 

Förvaltare Kristianstads kommun 

2.2 Markhistorisk beskrivning och nuvarande markanvändning 
Kristianstadslätten har varit bebodd under lång tid, vilket ett stort antal fornlämningar i det 
omgivande jordbrukslandskapet vid Ekenabben och Kvarnnäs vittnar om. Inom naturreservatet 
finns registrerat en möjlig boplats av okänd ålder i anslutning till Kvarnnäsviken. 

Historiskt har de fuktiga markerna i området varit öppna och hävdats som slåtteräng och 
betesmark. Innanför dessa har åkerbruk bedrivits. Moränområdet vid själva Ekenabben har varit 
bevuxen med lövträd längre tid. Utvecklingen under 1900-talet framgår av häradsekonomiska 
kartan och ortofoton i Figur 4–6. Området har kontinuerligt slutit sig. I nuläget betas delar av 
området, om än med ett ojämnt betestryck där de sumpskogs- och vassområden som berörs blir 
lågintensivt betade. Skogen brukas inte i övrigt. Delar av de marker som i nuläget utgör öppen 
betesmark eller skog har varit uppodlade i historisk tid.  
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Figur 4. Området kring Ekenabben och Kvarnnäs på häradsekonomiska kartan från 1926–1934. 
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Figur 5. Ortofoto över området kring Ekenabben och Kvarnnäs från 1940–1947. 
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Figur 6. Ortofoto över området kring Ekenabben och Kvarnnäs från cirka 1975. 

 

Förändringar i Hammarsjön har varit tätt sammankopplade med Ekenabben och Kvarnnäs 
utveckling. När en ny fåra för Helge å bröts 1775 ändrades åns utlopp från Åhus till Yngsjö. 
Detta resulterade i att vattenståndet i trakten sänktes med nästan en meter. Den sänkta nivån i 
Hammarsjön ledde till att landarealen expanderade. När betet och slåttern avtog i intensitet under 
1900-talet skapades även förutsättningar för vassbälten att expandera i den grunda sjön. 
Vassbälten har växt fram såväl utanför själva Ekenabben och i Kvarnnäsviken som kring 
Kvinneholme (jämför Figur 5 och 6). 

Ekenabbens närhet till Kristianstad har bidragit till att området blivit välbesökt av friluftslivet. En 
festplats etablerades på Ekenabben och 1905 uppfördes en provisorisk dansbana på platsen. Här 
hölls danstillställningar, Förstamajtåg och fester av allehanda slag. Verksamheten utvecklades 
över åren och på 1920-talet uppfördes en ordentlig serveringslokal med tillhörande utescen (Figur 
7 och 8). 1937 såldes anläggningen till Kristianstad kommun, då även nöjesverksamheten 
upphörde. Under andra världskriget användes Ekenabben som mobiliserings- och nöjesplats. 
Därefter stod anläggningen tom i perioder och nyttjades tidvis som vandrarhem där KFUM 
bedrev ungdomsverksamhet. Byggnaderna vandaliserades och revs 1960. Spår av anläggningen 
finns ännu på platsen, i form av ett par stentrappor och kvarstående kulturväxter. 1991 blev 
området en besöksplats i Kristianstad Vattenrike. 
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Under perioden 1939–1943 bedrev Kristianstads Naturskyddsförening ett projekt med svart stork 
vid Ekenabben. Ett hägn uppfördes i sumpskogen mellan nöjesanläggningen och ekdungen. Ett 
tiotal svarta storkar hölls i hägnet, men dog utan att reproducera sig och projektet lades ner. 

På Kvinneholme finns rester av grunden kvar från det trädgårdsmästeri som var beläget här. Ön 
var tidigare bebodd och i den centrala ytan syns fortfarande spår av att marken varit öppen och 
brukad. 

 
Figur 7. Paviljongen på Ekenabben. 



KRISTIANSTADS KOMMUN   14(39) 

 
Figur 8. Utescen med dans vid Ekenabben. 

2.3 Beskrivning av områdets bevarandevärden 
2.3.1 Geomorfologi och hydrogeologi 
Ekenabben och Kvarnnäs är beläget vid Hammarsjöns nordöstra strand i ett flackt landskap 
beläget på Kristianstadsslätten. De små höjdskillnaderna i landskapet innebär att en stor svämzon 
regelbundet uppstår kring sjön, i synnerhet under vinterhalvåret. De återkommande 
översvämningarna sätter sin prägel på landskapet och formar naturen i området. Hammarsjön 
utgör en del av Helge ås vattensystem och ån rinner genom sjön. Området är en del av ett större 
våtmarksområde som ingår i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 

Berggrunden vid Ekenabben och Kvarnnäs utgörs av sedimentära lager med kalksandsten och 
kalksten. Jordarterna domineras av glacial lera, med inslag av postglacial sand och sandig morän. 
Den sandiga moränen hittas främst i området kring rastplatsen vid den före detta dansbanan och 
vid ekdungen öster därom. Den norra delen av denna moränförekomst har grävts ut i samband 
med uppförandet av den vall som konstruerades på 1860-talet för att torrlägga Nosabysjön 
nordväst om Ekenabben. Där moränen grävts bort finns nu tydliga sänkor som håller kvar 
vattnet länge även under torra perioder. 

Ön Kvinneholme ute i Hammarsjön utgörs även den av sandig morän. Kring Kvinneholme och 
längs stränderna kring Ekenabben och Kvarnnäsviken har bälten med vass och videbuskar 
expanderat över tid till följd av att sediment ansamlats i den grunda sjön. 

Området där den nuvarande Hammarsjön ligger har genomgått många utvecklingsfaser sedan 
den senaste landisen smälte bort för ca 12–13 000 år sedan. På botten av Hammarsjön vid 
Stenholmen mellan Kvinneholme och Kvarnnäsviken, delvis inom reservatet, finns ett antal 
alstubbar som visar att här en gång i tiden funnits en alskog. Stubbarna är ca 35 cm höga med en 
diameter högst upp på ca 35–40 cm. Vattendjupet vid fyndplatsen är ca 1–1,5 meter vid 
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sommarvattenstånd. Stubbarna är rotfasta i sjöbottnen, där rötterna kan följas 30–40 cm åt 
vardera håll. Detta visar att alarna en gång i tiden vuxit på platsen.  

Proverna som togs från de rotfasta stubbarna 1991 daterades av Riksmuseet i Stockholm till en C 
14-ålder på ca 7500 år före nutid (korrelerad C 14-ålder ca 8400 år före nutid). Prover från 
stubbarna artbestämdes till al av Kvartärbiologiska laboratoriet i Lund. 

När alskogen levde stod havet (Mastogloiahavet) ca 10 meter under nuvarande havsnivå. 
Dåvarande Helge å flöt fram där sjön var som djupast. Detta resulterade i att det inte fanns 
någon stor sjö här, utan det kunde växa alskog på delar av det som nu är Hammarsjöns botten. 

2.3.2 Biologiska värden 
Ekenabben och Kvarnnäs utgör ett delområde av de artrika och biologiskt värdefulla marker som 
breder ut sig kring Hammarsjön. Hammarsjön är en grund och naturligt näringsrik sjö av stor 
betydelse för inte minst fågellivet. Sjön hyser även en artrik sammansättning av vattenväxter. De 
rödlistade arterna spetsnate, bandnate och styvnate har alla noterats från Kvarnnäsviken i sydost i 
reservatet, även om deras aktuella utbredning i Hammarsjön är otillräckligt känd. Längs de 
vegetationsrika stränderna växer den hotade örten gullstånds. Huvuddelen av dess svenska 
bestånd finns längs Helgeåns nedre lopp, där Hammarsjön ingår. Gullstånds är även utpekad som 
ansvarsart för Kristianstads kommun. 

Landmiljön vid Ekenabben och Kvarnnäs domineras av lövsumpskog och svämlövskog. Här är 
klibbal det dominerande trädslaget och det finns också ett betydande inslag av videbuskage. Ask 
och alm har tidigare förekommit i större utsträckning, men askskott- och almsjukan har decimerat 
beståndet. Sumpskogen är förhållandevis ung och har i huvudsak vuxit fram under 1900-talet på 
tidigare öppen mark. Likväl har skogen hunnit utveckla rikligt med strukturer som främjar den 
biologiska mångfalden. Död ved och håligheter förekommer i stor mängd och alarna uppvisar ett 
flerstammigt växtsätt med påbörjad sockelbildning. I skogen växer orkidén tvåblad samt den som 
nära hotad rödlistade desmeknoppen. Även ormbär, storrams och gulsippa kan noteras i skogen. 
Artrikedomen bland svampar är stor i sumpskogen, med förekomst av den som nära hotad 
rödlistade svampen tusengömming samt den skogliga signalarten alsopp. 

Alsumpskogen nordost om rastplatsen på Ekenabben är utpekad som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen. En dunge med äldre ekar märks också i området (Figur 9), vilken är utpekad som 
ett naturvärde av Skogsstyrelsen. Ekarna är grova och hyser en del död ved. De kan förmodas 
vara av betydelse för vedlevande insekter. Bland svamparna märks de rödlistade arterna 
oxtungssvamp och tårticka, liksom den skogliga signalarten eldsopp. I ekdungen finns även en del 
äldre lind och bok. Delar av ekdungen betas, vilket även gäller delar av sumpskogen. Det finns 
även öppna betesmarker i området. Dessa hyser blommande buskar som hagtorn och slån, vilka 
skapar värdefulla brynmiljöer. Det förekommer även starrdominerad fuktäng, som hävdas genom 
slåtter och betesdrift. I området förekommer också många äldre och högvuxna viden och pilar. 
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Figur 9. Dungen med grova ekar som har gett Ekenabben dess namn har höga biologiska värden. 

Fåglar häckar med hög täthet i sumpskog och svämskog vid Ekenabben och Kvarnnäs. I 
synnerhet märks förekomsten av den nära hotade mindre hackspetten. Andra hackspettar som 
spillkråka och gröngöling rör sig också i området. Sumpskogen hyser typiska arter som entita och 
stjärtmes. Sommargylling ses tillfälligt men med viss regelbundenhet. I vassbältena och de mer 
öppna fuktängarna häckar åtskilliga våtmarksarter som vattenrall, enkelbeckasin, 
gräshoppsångare, sävsångare, rörsångare, kärrsångare och sävsparv. Historiskt har det även 
förekommit kornknarr och småfläckig sumphöna i området, men de är utgångna sedan länge. 
Kungsfiskare rör sig längs sjöns strand. Rovfågelfaunan är artrik kring Hammarsjön och röd 
glada, brun kärrhök, havsörn, fiskgjuse, ormvråk och duvhök rör sig regelbundet kring 
Ekenabben och Kvarnnäs. 

Skalbaggen svartfläckad rödrock och blomflugan boktigerfluga är båda rödlistade som nära 
hotade, knutna till död ved och kända från området. Det samma gäller skalbaggen blåvingad 
lövsvampbagge, en tidigare rödlistad art. Även fladdermöss är allmänt förekommande, med åtta 
arter observerade inom området: mustaschfladdermus, vattenfladdermus, dvärgpipistrell, 
trollpipistrell, större brunfladdermus, nordfladdermus, gråskimlig fladdermus och brunlångöra. 

 

2.3.3 Natura 2000 – Art- och habitatdirektivet 
Delar av området ingår i Natura 2000-området Hammarsjön SE0420309, utpekat enligt art- och 
habitatdirektivet. Inom Natura 2000-området är två naturtyper och fyra arter utpekade (Tabell 1). 
Av naturtyperna är endast Naturligt näringsrika sjöar utpekad inom Ekenabben och Kvarnnäs 
naturreservat. Naturtypens utbredning överensstämmer med naturtypen slättsjö i Bilaga 2. 

Av de utpekade arterna är utter och knubbsäl observerade inom Ekenabben och Kvarnnäs 
naturreservat. Utter rör sig i området, medan det för knubbsälens del handlar om tillfälliga besök i 
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Vassbältena längs Hammarsjöns strand är viktiga för brun kärrhök och rördrom. Brun kärrhök 
jagar även över kringliggande öppna marker vilket även gäller röd glada. För röd glada är annars 
brynmiljöer med äldre träd viktiga. Fiskgjuse födosöker ute i Hammarsjön, medan kungsfiskare 
nyttjar de vegetationsrika strandzonerna. Vit stork födosöker i fuktängarna och de öppna 
betesmarkerna. Utanför häckningstid nyttjas sjön av fisktärna, salskrake, skräntärna, svarttärna 
och sångsvan, medan blå kärrhök jagar över vassarna och övriga öppna marker och spillkråka 
födosöker i skogarna. 

 

2.3.5 Friluftsliv 
Ekenabben är med sitt läge nära Kristianstad ett värdefullt tätortsnära rekreationsområde och en 
viktig besöksplats för besökare till Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Det utgör ett mycket 
välbesökt friluftsområde och nyttjas av såväl allmänheten som förskole- och skolklasser. 
Ekenabben är också en knutpunkt för Skåneleden SL6 Vattenriket. Tillgängligheten är god i 
reservatets västra del, vid själva Ekenabben. Området är lätt att nå från Kristianstad till fots eller 
med cykel via Nosabyvallen, samt med motorfordon från Hammarslundsvägen. En grusväg leder 
ner till platsen för Ekenabbens gamla dansbana, där det finns en parkering. Här finns en rastplats 
med bland annat bord, bänkar, grillplats, informationsskyltar och tältplats. En toalettbyggnad har 
funnits och kommer att återuppföras. En grusad stig leder vidare ut till ekdungen, där ett 
fågeltorn ger utblick över Hammarsjön. Nordost om parkeringen leder en bitvis spångad stig 
genom alsumpskogen (Figur 10). Dessa delar är väl tillgängliga för en bred allmänhet. Området är 
även välbesökt av naturintresserade som vill uppleva områdets biologiska mångfald. Ekenabben 
är utpekad som intressant fågellokal av Skånes Ornitologiska Förening. 

Österut från ekdungen saknas iordninggjorda stigar. Vid högvatten är markerna mycket 
svårframkomliga, men under torra perioder är det möjligt att följa mer informella stigar i 
området. Här rör sig främst personer med större vana vid naturvistelse. 

 
Figur 10. I naturreservatets västra del löper en tillgänglighetsanpassad och delvis spångad stig genom 
sumpskogen. Området är mycket välbesökt av friluftslivet.  
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2.4 Vad kan påverka området negativt? 
Ekenabben och Kvarnnäs naturvärden kan exempelvis, men inte uteslutande, påverkas negativt 
av: 

• Utebliven eller för svag hävd av betesmarker och slåttermarker. 
• Felaktig hävd, exempelvis för tidig slåtter. 
• Gödsling eller annan tillförsel av näringsämnen. 
• Användning av bekämpningsmedel och kemikalier. 
• Dikning av sumpskog och öppna våtmarker. 
• Reglering av Hammarsjöns vattennivå. 
• Igenväxning av sjöytan genom expanderande vassbälten. 
• Försämrad vattenkvalitet i Hammarsjön genom grumling, eutrofiering eller dylikt. 
• Avverkning av biologiskt betydelsefulla träd med viktiga strukturer och arter. 
• Bortförande av grov död ved. 
• Igenväxning runt områdets ekar vilket kan medföra förkortad livslängd. 
• Askskottsjukan och andra trädsjukdomar. 
• Spridning av invasiva främmande arter. 
• Störning från friluftslivet vid boplatser för störningskänsliga fåglar. 
• Exploatering i eller nära inpå naturreservatet som kan påverka hydrologin. 

3. Översikt av mål, skötselåtgärder och planerad 
markanvändning 

3.1 Övergripande mål 
Det övergripande målet med skötseln av naturreservatet är att bevara natur i anslutning till 
Hammarsjön, varav flera naturtyper präglas av säsongsvisa vattenståndsfluktuationer i sjön. Målet 
är också att säkerställa tillgång till tätortsnära natur för friluftslivet. Sumpskogarna ska få 
utvecklas och få längre kontinuitet, med bevarande av död ved som en viktig aspekt. Värden 
knutna till områdets ekar ska gynnas och trängda ekar vid behov frihuggas. Hävden med bete och 
slåtter ska upprätthållas på de ytor som utpekats för detta. 

Områdets artrika växt-, djur- och svampliv ska upprätthållas. Gynnsamma förutsättningar ska 
finnas för de fåglar utpekade enligt Fågeldirektivet i Natura 2000-området Hammarsjöområdet 
som regelbundet nyttjar Ekenabben och Kvarnnäs. Gullstånds ska ha en livskraftig förekomst 
inom området. 

3.2 Generella riktlinjer och skötselåtgärder 
För att uppnå det övergripande målet gäller följande riktlinjer. Förutom dessa riktlinjer finns 
områdesspecifika skötselåtgärder som redovisas i kapitel 4 under respektive skötselområde. 

• Befintliga betes- och slåttermarker ska fortsatt hävdas. Betesmarkerna ska i första hand 
betas av nötkreatur. Även hästar kan förekomma, främst på mark som tidigare varit 
uppodlad som åkermark. På slåttermarkerna ska sen slåtter med efterbete tillämpas. Det 
avslagna materialet ska föras bort från området. 

• Områdets hydrologi får inte påverkas negativt. 
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allmänheten. Klibbal dominerar men med inslag av främst ask, ek och björk. Ask har utgjort ett 
mer markant inslag i delar av området, men har minskat kraftigt till följd av askskottsjukan och 
svampangrepp. Buskskiktet är välutvecklat med bland annat skogstry. Det förekommer även 
naturaliserad videkornell. I delar av området där trädskiktet glesats ut när asken dött skjuter rikligt 
med sly upp, bland annat av just ask. Tillgången på död ved är god i skogen, där döda stammar 
och grenar i stor utsträckning lämnats kvar till gagn för den biologiska mångfalden. I skogen 
finns spår av tidigare täktverksamhet med hålor där moränen grävts bort. Dessa bidrar till att 
hålla kvar vatten längre perioder. Svärdslilja och vattenblink utgör karaktärsarter i de blöta 
partierna. På torrare mark i skogen växer bland annat ormbär, desmeknopp och orkidén tvåblad. 
Den invasiva arten jättebalsamin är också känd från området. Åtskilliga arter av mossor, lavar och 
svampar förekommer (Figur 11). Fågellivet är rikt och insektsfaunan knuten till död ved kan 
förmodas vara av betydelse.  

1B Svämlövskog med bete 
Svämskog i naturreservatets östra delar. Betesdjur, främst nötkreatur, har tillträde till marken. 
Betesfållorna inkluderar dock även öppna betesmarker där djuren huvudsakligen uppehåller sig. 
Betespåverkan i svämskogen blir därmed i praktiken relativt liten, men har viss inverkan på 
områdets karaktär. Delområdet har kortare kontinuitet än område 1A och skogen har 
huvudsakligen vuxit fram sedan mitten av 1900-talet från att tidigare ha utgjort öppna fuktängar. 
Delar av området röjdes under början av 2000-talet i ett försök att återställa strandängar, men 
främst klibbal sköt snabbt upp igen. Svämskogen domineras av klibbal och viden. Ädellövträd 
som ask och ek förekommer främst i brynmiljöer mot anslutande öppna betesmarker. 
Buskskiktet är sparsamt. Alarna uppvisar början till sockelbildning och även videna har i stor 
utsträckning ett bukettformigt växtsätt. Den kortare kontinuiteten till trots finns viss tillgång till 
död ved, inte minst i form av skadade och döda stammar av viden. Förutsättningarna för 
födosökande hackspettar är goda, liksom för fågellivet i stort. 

 
Figur 11. Lövsumpskogarna vid Ekenabben hyser betydande värden kopplade till ved, med åtskilliga arter 
av svampar, lavar och mossor. 
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Bevarandemål 

Lövsumpskog och svämskog som över tid får utveckla god kontinuitet med rik tillgång till död 
ved. Trädskiktet tillåts i stor utsträckning utvecklas spontant, men ekarna gynnas genom att 
kronorna frihuggs där så bedöms vara lämpligt. Även uppväxande ask kan gynnas aktivt om det 
finns förutsättningar för ett livskraftigt bestånd. En flerskiktad skog eftersträvas med ett 
olikåldrigt och artrikt trädskikt, samt blommande och bärande buskar. Skogen ska fortsatt 
översvämmas utifrån säsongsvariationer i Hammarsjöns vattenstånd, med naturliga variationer 
över åren. I delområde 1B bibehålls ett lågintensivt bete med i första hand nötkreatur. 

Skötselåtgärder 

Åtgärder inom samtliga delområden (1A-B) 

• Död ved bibehålls i stor utsträckning inom naturreservatet. I synnerhet stammar och 
grenar av grövre dimensioner lämnas kvar, medan mindre grenar och röjda buskar i viss 
mån kan forslas bort. Död ved lämnas i första hand kvar där den bildas men kan även 
läggas upp i faunadepåer inom reservatet, inte nödvändigtvis inom samma skötselområde. 
Kan med fördel placeras i brynmiljöer i den öppna betesmarken. 

• Träd som utgör fara för allmänheten längs av förvaltaren utpekade vägar, stigar och 
rastplatser kan avverkas. Högstubbar lämnas stående i så hög utsträckning som möjligt, 
med hänsyn tagen till säkerhet för områdets besökare. 

• Invasiva främmande arter bekämpas. Även främmande arter som inte beter sig invasivt 
ska hållas efter och hindras från att utvidga sin utbredning. 

• Avverkningar ska utföras på sådant vis att maskinskador på marken minimeras. 
• Holkar för fåglar och fladdermöss kan sättas upp inom området. Med fördel kan sådana 

placeras i nära anslutning till stigar, där de tjänar ett pedagogiskt syfte. 

Åtgärder inom delområde 1A 

• Ekar som bedöms vara trängda men ha potential att utvecklas på ett gynnsamt vis friställs 
genom att angränsande träd avverkas. Såväl ekar som redan uppvisar viktiga strukturer 
som potentiella efterträdare ska gynnas.  

• Ett olikåldrigt och artrikt trädskikt ska gynnas.  
• En viss röjning som tunnar ut buskskiktet kan utföras där det bedöms vara gynnsamt för 

fältskiktets utveckling. Buskskiktet ska dock inte röjas bort helt och hållet, utan en 
flerskiktad skog eftersträvas. 

Åtgärder inom delområde 1B 

• Betesdjur har fortsatt tillträde till delområdet och upprätthåller åtminstone ett lågintensivt 
betestryck. Stängslingen underhålls för att säkerställa detta. Nya stolpar för stängsling ska 
vara av ek. 

• I första hand står nötkreatur för betet. 
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4 Fuktig slåtteräng med efterbete 
Öppen fuktäng omgiven av lövsumpskog. Utgör en kvarleva av de öppna ängsmarker som 
förekommit i större utsträckning längs Hammarsjöns stränder i historisk tid. Olika arter av starr 
dominerar, men även en del örter förekommer. Vid högvatten i Hammarsjön ställs ängen under 
vatten (Figur 13). Sköts genom slåtter med efterföljande bete. 

 
Figur 13. Vid högvatten under vinterhalvåret ställs de slåttrade fuktängarna under vatten. 

 

Bevarandemål 

Välhävdad slåtteräng som årligen sköts genom slåtter med bortforsling av den slagna 
vegetationen samt efterbete av nötkreatur. Ängarna ska fortsatt översvämmas utifrån 
säsongsvariationer i Hammarsjöns vattenstånd, med naturliga variationer över åren. Vass ska inte 
ta över på ytorna och slåttern ska säkerställa att sly och buskar inte växer upp på ängarna. De 
äldre pilarna ska bevaras så länge det är möjligt.  

Skötselåtgärder 

Åtgärder inom samtliga delområden (4A-B) 

• Ängarna slåttras årligen med skärande redskap och den slagna vegetationen bortforslas 
från naturreservatet. 

• I första hand står nötkreatur för efterbetet. 
• Invasiva främmande arter bekämpas. Även främmande arter som inte beter sig invasivt 

ska hållas efter och hindras från att utvidga sin utbredning. 
• Gödselmedel, bekämpningsmedel eller kalk får inte spridas inom området. 
• Äldre pilar beskärs eller återhamlas om det är möjligt.  

Åtgärder inom delområde 4B 
• Våtmarken i skötselområde 5 tillåts att forma sig på ett naturligt vis och delar av ängen 

kan övergå i våtmark. En vegetationsgradient främjas också mellan fuktängen och 
vattenvegetation i våtmarken. 
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Figur 15. Kortklippt gräsmark med parkliknande skötsel vid platsen för Ekenabbens f.d. nöjesanläggning. 

Skötselåtgärder 

Åtgärder inom samtliga delområden (10A-B) 

• Invasiva främmande arter bekämpas. Även främmande arter som inte beter sig invasivt 
ska hållas efter och hindras från att utvidga sin utbredning. Inom skötselområdet finns 
dock större acceptans för främmande växter med kulturhistorisk koppling till platsen än 
inom övriga skötselområden. 

Åtgärder inom delområde 10A 

• Gräsmarken slåttras en gång om året med skärande redskap och slagen vegetation 
bortförs. 

Åtgärder inom delområde 10B 

• Gräsmarker särskilt avsedda för friluftslivet hävdas genom klippning flera gånger under 
växtsäsongen. Vilka ytor det rör sig om kan variera över tid inom delområdet. Primärt är 
denna skötsel tänkt på den glest tallbevuxna gräsmarken närmast sjöstranden samt den 
del av den nordöstra gräsmarken där en tältplats iordningställs. 

• Gräsmarker ej särskilt avsedda för friluftslivet hävdas genom slåtter en gång om året med 
skärande redskap och slagen vegetation bortforslas. Vilka ytor det rör sig om kan variera 
över tid inom delområdet.  

• Död ved bibehålls i stor utsträckning inom naturreservatet. I synnerhet stammar och 
grenar av grövre dimensioner lämnas kvar, medan mindre grenar och röjda buskar i viss 
mån kan forslas bort. Död ved lämnas i första hand kvar där den bildas men kan även 
läggas upp i faunadepåer inom reservatet, inte nödvändigtvis inom samma skötselområde. 
Död tallved bör kvarlämnas i anslutning till tallarna inom skötselområdet. 
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Figur 16. Rastplats med bänkar under tak inom skötselområde 10B. 

Bevarandemål 

De västra delarna av Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat ska fortsatt hållas väl tillgängliga för 
friluftslivet, omfattande skötselområde 1A, 2, 10A-B och 11. Inom skötselområde 1A och 2 ska 
av förvaltaren utpekade stigar hållas väl underhållna och spänger ska vara i gott skick. Inom 
skötselområde 10B utgör goda förutsättningar för friluftslivet det primära bevarandemålet. 
Befintlig rastplats underhålls och kompletteras med fler bord och bänkar. En tältplats har 
iordningställts inom den nordöstra gräsmarken i skötselområdet och toalettbyggnad kommer 
återuppförs. Eventuellt kan el komma att dras till toaletten, vilken då grävs ner längs vägen 
mellan järnvägen och toalettbyggnaden.  

I naturreservatets östra delar läggs större vikt vid att bibehålla en ostörd miljö för djurlivet. Det 
finns möjlighet för förvaltaren att iordningställa utpekade stigar genom de östra delarna, men 
detta ska göras med stor hänsyn tagen till risken för störning. 

Stättor eller motsvarande stängselpassager ska finnas vid samtliga betesfållor som möjliggör 
passage genom betesmarkerna. Mellan skötselområde 1A och 2 ska stängselpassagen vara 
tillgänglighetsanpassad. 

Skötselåtgärder 

• Stigar och spänger underhålls regelbundet. 
• Stättor eller motsvarande stängselpassager finns som möjliggör passage genom samtliga 

betesmarker. Stängselpassagen mellan skötselområde 1A och 2 ska vara 
tillgänglighetsanpassad. 

• Informationstavlor finns vid rastplatsen och längs utpekade stigar. Informationen på 
dessa ses regelbundet över och hålls uppdaterad. 

• Bord, bänkar och grillplatser inom skötselområde 10B underhålls. 
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• Soptunnor töms regelbundet 
• En toalettbyggnad uppförs och underhålls inom skötselområde 10B. 

 
Figur 17. Utpekade och tillgänglighetsanpassade stigar inom Ekenabbens västra del är viktigt för 
friluftslivet. 

6. Jakt och fiske 
Inga inskränkningar i jakträtten. Jakten ska dock ske på ett sätt som minimerar störningen för 
besökare och fågellivet i naturreservatet.  

 Eftersom reservatet bland annat syftar till att skydda djurlivet kan vid behov riktad skyddsjakt 
genomföras. 

Hammarsjön ingår i Nedre Helgeåns fiskevårdsområde. Fiskekort krävs för fiske. Inga ytterligare 
inskränkningar i fiskerätten med anledning av naturreservatet. 

7. Utmärkning av naturreservatets gräns och område med 
beträdnadsförbud 

Gränsutmärkning ska utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar snarast efter att beslut om 
bildande av naturreservat har vunnit laga kraft. Gränsmarkeringar ska underhållas och förnyas vid 
behov. Det eftersträvas att använda miljövänligt material för gränsutmärkningsstolpar och skyltar. 

8. Tillsyn 
Kristianstads kommun ansvarar för regelbunden tillsyn av reservatet. 
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9. Dokumentation och uppföljning 

9.1 Uppföljning av bevarandemål och åtgärder 
Uppföljning och dokumentation av skötselåtgärderna ska göras kontinuerligt för att fastställa att 
åtgärderna har gett önskad effekt och för att syftet med reservatet kan uppnås. Förvaltaren av 
naturreservatet ansvarar för uppföljning och dokumentation av skötselåtgärder. Alla åtgärder som 
vidtas ska årligen dokumenteras. 

Nedan listade åtgärder ska följas upp med angivet tidsintervall: 

Vart 10:e år 
Översyn av gränsmarkering. 

Vart 6:e år 

Uppföljning av att skötselåtgärderna är adekvata och ger önskvärt resultat. 

Uppföljande inventering av den kommunala ansvarsarten gullstånds. 

En gång per år 
Se till att informationsskyltar är i gott skick och innehåller aktuell information. 

Översyn av utmärkning av beträdnadsförbud (Bilaga 4) 

Se till att markering av utpekade leder framgår tydligt. 

Se över att det inte förekommer främmande invasiva arter i reservatet. 

 

Beroende på nyttjandegrad 
Se till att parkeringsplatser och området i övrigt är rent från skräp. 

Tömning av soptunnor och toaletter. 

Ytterligare inventeringar 
Inom Ekenabben och Kvarnnäs naturreservat är kunskapsläget dåligt för flera artgrupper och det 
är önskvärt med fördjupad inventering av dessa. I synnerhet finns det potential för ökad kunskap 
om vedlevande insekter. Även artgrupper som svampar och lavar kan undersökas mer ingående. 
De uppgifter som finns om områdets fladdermusfauna är tämligen gamla och knapphändiga, 
varför förnyad inventering vore av intresse. Likaså vore det värdefullt att inventera makrofyter i 
Hammarsjön för att se om rariteter som sjönajas, bandnate och styvnate ingår i områdets flora.  
Fördjupade inventeringar behöver inte utföras med på förhand fastställda intervall, utan kan 
styras utifrån vilket behov som bedöms finnas. 

9.2 Revidering av skötselplanen 
Skötselplanen gäller tills vidare, dock kan uppföljning av bevarandemålen medföra att 
skötselåtgärder måste anpassas efter ny kunskap. Vid större förändring som exempelvis en 
utvidgning av naturreservatet behöver skötselplanen revideras. 

9.3 Uppföljning av kostnader 
Förvaltaren ansvarar för att det årligen görs en uppföljning av kostnaderna för skötseln. 
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Kommunledningskontoret  
Tillväxt och hållbar utveckling  
Pyret Ovesson 
044-13 28 39 
pyret.ovesson@kristianstad.se  
  
 
Sammanställning av remissyttranden samt Kristianstads kommuns 
bemötande angående förslag till naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs  

 

Kommunledningskontoret tackar för inkomna synpunkter. Dessa redovisas i korthet nedan.  
Kommunledningskontorets bemötande redovisas med kursiv text.  
  
 
Myndigheter  
  
Länsstyrelsen Skåne: Länsstyrelsen lämnar inga synpunkter eftersom de inte är remissinstans.  
De inkom med samrådsyttrande i ärendet 2020-10-05. 
 
Skogsstyrelsen: Avstår från att yttra sig 
  
Trafikverket: Naturreservatet berör inte statlig infrastruktur och Trafikverket har därför inga 
synpunkter på förslaget. 

Sveriges geologiska undersökning (SGU): Avstår från att yttra sig.  

Havs- och vattenmyndigheten:  Tillstyrker förslaget till bildande med motiveringen att det 
föreslagna området har höga natur- och friluftslivsvärden och Havs- och vattenmyndigheten 
välkomnar att området skyddas som naturreservat och särskilt med anledning av de höga 
limniska värden som finns i områdets sjö- och strandmiljöer. 

  
Kommunala förvaltningar  
  
Naturum Vattenriket 
Naturum vill försäkra sig om att de aktiviteter som ordnas inom naturums verksamhet inte 
omfattas av krav på skriftligt tillstånd från naturvårdsförvaltaren. De har programpunkter vid 
Ekenabben som ”naturvägledaren flyttar ut” eller ”skogsbad”. De har också pedagogisk 
verksamhet och använder ibland platsen dagtid under tex biosfär- eller filmläger.   
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Kommunledningskontorets bemötande:   
För att naturum ska kunna bedriva sin verksamhet utan inskränkningar införs följande undantag:  
Ovanstående föreskrifter under A och C utgör inte hinder för att inom ramen för Naturum 
Vattenrikets verksamhet bedriva undervisning och  
naturstudier, innebärande tex. insamling av insekter, plocka blommor (dock ej fridlysta eller 
rödlistade arter) och skära kvistar för sälgpipor. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden:  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att reservatsbildningen är mycket positiv och att den 
kommer att bidra till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i Kristianstads 
kommun. Området är sedan tidigare känt för sina natur- och rekreationsvärden och ingår i 
kommunens naturvårdsprogram. Området ingår även i den kommunala naturvårdsfonden vilket 
innebär att området sedan tidigare förvaltats utifrån sina förekommande natur- och 
rekreationsvärden. I förslaget till "Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad" beskrivs 
området som ett viktigt sammanhängande natur- och rekreationsområde för den sydöstra delen 
av Kristianstad. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att reservatsbildningen 
bidrar till att stärka allmänna intressen för naturvård och friluftsliv i översiktsplanområdet. 
Eftersom reservatsbildningen syftar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i 
området ligger arbetet även i linje med de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 
2030. 
 
Tekniska förvaltningen:  
Gata, Trafik, Kollektivtrafik, Park, Natur och grönytor, Fastighetsteknik samt Drift och 
underhåll har inga synpunkter på förslaget. 
 
VA-avdelningen påpekar att det finns en dagvattenledning (grön ledning) som sträcker sig 
in i området. Ledningen kommer ned från Fågelängsvägen 15. Bredvid finns även en brädd-
/nödavloppsledning (röd ledning) som leds ut till området. Detta är ledningar som kommer 
att kräva ledningsunderhåll och omläggning i framtiden.  
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Kommunledningskontorets bemötande:   
Undantagen från föreskrifterna ger utrymme för åtgärder på befintliga ledningar. Stora delar av 
Hammarsjön och området där ledningarna mynnar är dock skyddade i naturreservat och 
Natura2000-område. Detta innebär att ingrepp och verksamheter som kan påverka miljön kräver 
tillstånd av länsstyrelsen enligt 7 kapitlet 27–29 § miljöbalken. Detta gäller oavsett om ingreppet 
sker inom eller utanför ett Natura 2000-område. 
  
Kultur- och fritidsförvaltningen  
Kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på bildandet av naturreservatet Ekenabben och 
Kvarnnäs. Området är av mycket stort värde för medborgarnas och besökarnas fritids-, -
rekreations och friluftsintressen och behov.   
  

Rättighetsägare och grannfastigheter  

 C4 Elnät AB: Avstår från att yttra sig. 
 
Nedre HelgeÅns Regleringsföretag av 1936: 
Nedre HelgeÅns Regleringsföretag av 1936 har inga synpunkter på det framlagda förslaget. 

Ägare till grannfastighet 
Ägaren till grannfastigheten är mycket positiva till bildandet av naturreservatet. De har dock ett antal 
synpunkter och förslag till kompletteringar till skötselplanen. Kommunledningskontorets bemöter 
synpunkterna med kursiv stil i löpande text 
 
1.3. ”Skötseln utvärderas och anpassas till ny kunskap”. Bra med adaptiv förvaltning. 
 
2.3.2. ”Ask har tidigare förekommit...”. Även alm har förekommit. 

Kommunledningskontorets bemötande: skötselplanen korrigeras enligt synpunkt. 
  

2.3.2. ”Även fladdermöss är allmänt förekommande, med sju...”. Men det är åtta arter uppräknade. 
Kommunledningskontorets bemötande: skötselplanen korrigeras enligt synpunkt. 
 
2.3.3. ”... är utter och knubbsäl observerade…”. Har ål och mal också observerats?  
Kommunledningskontorets bemötande: När det gäller ål och mal finns inga observationer 
registrerade i artportalen. Eftersom arterna förekommer i vattensystemet är det möjligt att de 
finns inom reservatet. 
 
2.3.5. ”Ekenabben är också knutpunkt för Skåneleden...”. Även Sydostleden för cykel passerar här. 
GC-vägen längs med bilvägen som leder till Ekenabben missbrukas ofta av bilister som tror att det är 
ett körfält för bilar i östlig riktning. Både gång-, cykel- och biltrafik ökar med Sydostleden, Skåneleden 
och Naturreservatet och risken för olyckor blir därmed större. GC-vägen bör på ett tydligare sätt 
separeras. Önskvärt är också en bättre gatubelysning.  
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Kommunledningskontorets bemötande: Förslaget gäller enbart det geografiska område som ingår 
i naturreservatet, se beslutskarta.  Synpunkter på trafiksituation och gatubelysning överlämnas till 
Tekniska förvaltningen vid Kristianstads kommun.   
 
4.1. Under rubriken ”Åtgärder inom delområde 1B” läggs följande punkt till: ”Taggtråd undviks. 
Gammal taggtråd avlägsnas. Övergång för gående anordnas eventuellt.”  
Kommunledningskontorets bemötande: Taggtråd får användas till nötkreatur, får och get. Enligt 
djurskyddslagen ska trådarna vara sträckta och det får inte ligga lösa bitar inne i hägnet. Vid 
uppsättning av nytt staket kan det bli aktuellt att byta till eltråd. Det är dock arrendatorn som har 
stängselskyldighet. När det gäller genomgångar för gående kommer det sättas upp där det finns 
behov.  
 
4.4. ”… även en del örter förekommer.” Förekomst av ängsnycklar fanns här åtminstone några år in 
på 00-talet.  
Kommunledningskontorets bemötande: Det finns inga observationer registrerade i Artportalen och 
det är inget som framkommit under arbetet med underlaget. Skulle ni hitta ängsnycklar eller 
någon annan art som inte är känd för området är vi tacksamma om ni lägger in det i artportalen 
eller meddelar naturvårdsförvaltaren.  
 
4.4. Under rubriken ”Åtgärder inom samtliga delområden (4A-B)” läggs följande punkt till: ”Taggtråd 
undviks. Gammal taggtråd avlägsnas. Övergång för gående anordnas eventuellt.”  
Kommunledningskontorets bemötande: Taggtråd får användas till nötkreatur, får och get. Enligt 
djurskyddslagen ska trådarna vara sträckta och det får inte ligga lösa bitar inne i hägnet. Vid 
uppsättning av nytt staket kan det bli aktuellt att byta till eltråd. Det är dock arrendatorn som har 
stängselskyldighet. När det gäller genomgångar för gående kommer det sättas upp där det finns 
behov.  
 
4.4. Under rubriken ”Åtgärder inom delområde 4B” läggs följande punkt till: ”Trädrader med gammal 
pil underhålls (beskärs/hamlas) till nytta för vedinsekter och häckande fåglar och fladdermöss, och av 
kulturhistoriska skäl.”  
Kommunledningskontorets bemötande: Förekomst av äldre pilar förs in under 4.4 i skötselplanen. 
Beskärning/återhamling görs om det är möjligt vilket bedöms av aborist. Gamla träd som inte 
hamlats på länge kan vara känsliga för beskärning men avstår man från att göra några åtgärder 
riskerar istället att de bryts sönder av blötsnö och stormar.  
 
4.9. Under rubriken ”Skötselåtgärder” läggs följande punkter till: ”Taggtråd undviks. Gammal 
taggtråd avlägsnas. Övergång för gående anordnas eventuellt.”  
Fastighetsägarens katt fastnade i taggtrådsrester vilket gör att de är angelägna om att alla 
taggtrådsrester tas bort. Enligt paret har taggtråden ingen praktisk funktion, är både trasig och 
övervuxen och hör inte hemma i ett naturreservat där både djur och människor kan komma till 
skada.  
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Kommunledningskontorets bemötande: Taggtråd får användas till nötkreatur, får och get. Enligt 
djurskyddslagen ska trådarna vara sträckta och det får inte ligga lösa bitar inne i hägnet. Finns det 
taggtråd liggande inom naturreservatet som inte är en del av staket ska det givetvis tas bort. 
Meddela i sådana fall naturvårdsförvaltaren. Vid uppsättning av nytt staket kan det bli aktuellt att 
byta till eltråd. Det är dock arrendatorn som har stängselskyldighet. När det gäller genomgångar 
för gående kommer det sättas upp där det finns behov.  
 
4.9 ”Ansvar för underhåll av tillfarts- och brukningsväg säkerställs”. Eftersom brukningsvägen 
används för stora djurtransportbilar som vägen inte är dimensionerad för kan det vara aktuellt att 
bredda vägen. Vem har ansvar för underhållet av denna väg?  
Kommunledningskontorets bemötande:  Löpande underhåll av vägen ska bekostas av kommunen, 
kommunens arrendatorer samt ägarna till Hammarslund 3:1. Uppstår skador på vägen i samband 
tunga transporter från arrendatorer eller kommunen ska den som orsakat skadan återställa 
vägen. 
 
5. ”Området utgör även en ledentré och knutpunkt för den kommande delleden (SL6) av Skåneleden. 
Ekenabben har också stor betydelse för pedagogisk verksamhet.”  
Även Sydostleden för cykel passerar här. GC-vägen längs med bilvägen som leder till Ekenabben 
missbrukas ofta av bilister som tror att det är ett körfält för bilar i östlig riktning. Både gång-, cykel- 
och biltrafik ökar med Sydostleden, Skåneleden och Naturreservatet och risken för olyckor blir 
därmed större. GC-vägen bör på ett tydligare sätt separeras. Önskvärt är också en bättre 
gatubelysning.  
Kommunledningskontorets bemötande: Förslaget gäller enbart det geografiska område som ingår 
i naturreservatet, se beslutskarta.  Synpunkter på trafiksituation och gatubelysning överlämnas till 
Tekniska förvaltningen vid Kristianstads kommun.   
 
5. ”… viktiga upplevelsevärden vid Ekenabben...”. Det kan övervägas om viken utmed bryggan skulle 
kunna göras badbar. En badplats kan också öka attraktionen för området.  
Kommunledningskontorets bemötande: Förslaget gäller enbart det geografiska område som ingår 
i naturreservatet, se beslutskartan. Viken och bryggan ingår i samfälligheten Hammar S:9. 
 
5. Under rubriken ”Skötselåtgärder” läggs följande punkt till: ”Soptunnor och regelbunden 
tömning av dessa”. 
 Kommunledningskontorets bemötande: skötselplanen korrigeras enligt synpunkt. 
   

Föreningar  
  
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla  
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla ser positivt på förslaget med tillhörande 
föreskrifter och skötselåtgärder som följer. 

Föreningen anser att man borde undanröja det fragmentariska intrycket och införliva hela 
området till en sammanhängande enhet. Det skulle stärka syftet med reservatet och borga för ett 
ökat skydd för dess naturvärden.  
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De framför också behovet av tydliga informationsskyltar vid Ekenabben vad som gäller för 
besökaren. 

Kommunledningskontorets bemötande:   
Naturreservatets utsträckning är begränsad till kommunägd mark.  Kommunledningskontoret är 
dock medveten om att det på sikt vore värdefullt att införliva samfälligheten Hammar S:9 i 
reservatet. Inom LONA-projektet ”Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och 
Ekenabben i Kristianstads kommun” ingår det att undersöka förutsättningarna att utöka det 
planerade reservatet med intilliggande mark. I ett första steg görs en utredning av den outredda 
samfälligheten för att klargöra ägarförhållandena.   
 
Reservatsskyltar med föreskrifter kommer sättas upp i anslutning till parkeringsplatsen vid 
Ekenabben.  
 
Lunds botaniska förening: 
Föreningen framhåller att de är väl förtrogna med det kommande naturreservatet som de 
känner som ett botaniskt rikt och mycket omväxlande område. De gläds över att delar av detta 
värdefulla område nu ska avsättas som naturreservat. Rent generellt tycker föreningen att 
remissupplagan till skötselplan är välskriven och väl genomtänkt med realistiska och angelägna 
mål och åtgärder. Detta är åtgärder som alla gynnar vegetationen i området.  

Föreningen framför följande synpunkter som i första hand tar fasta på de botaniska värdena i 
området.  

Inom det blivande naturreservaten finns många skyddsvärda växter och biotoper. Den rika 
vattenfloran i Hammarsjön är välkänd generellt sett, men det vore av stort värde om denna 
inventerades mera noggrant i de delar som ingår i reservatsbildningen för att om möjligt kunna 
se om rariteter som sjönajas, bandnate och styvnate ingår i områdets flora.  

Vid Kvarnnäsviken finns en av de rikaste lokalerna för gullstånds i landet. Fram t.o.m. 2006 var 
antalet blommande stänglar mer än 1000. Till följd av högvatten, kraftiga röjningar och intensivt 
bete minskade antalet starkt och mellan 2010–2015 kunde inga blommande stänglar noteras 
alls. Från och med 2016 har bestånden glädjande nog återhämtat sig fint och de senaste åren har 
gullstånds blommat med flera hundra stänglar. Fortsätter området att hävdas med dagens 
betestryck ter sig framtiden ljus för gullstånds vid Kvarnnäsviken. Dock verkar det utifrån 
kartorna som om delar av gullståndslokalen inte ingår i reservatet (strandremsan mellan 
delområdena 6A och 3B), vilket i så fall är olyckligt. Här vore det värdefullt om gränsen för 
reservatet kunde flyttas en bit norrut. 

Det är inte bara floran och vegetationen i det nuvarande naturreservatet som är värdefull. 
Föreningen ser gärna att arbete med ytterligare reservatsbildning fortsätter så att även t.ex. de 
områden som ligger mellan de två reservatsdelarna Ekenabben och Kvarnnäs i framtiden får ett 
varaktigt skydd och en lämplig skötsel. Även här finns det mycket höga botaniska värden. 

För att öka tillgängligheten till Kvarnnäsdelen av reservatet skulle kanske en mindre 
parkeringsplats kunna anläggas i anslutning till Tvättavägen längst i öster. 
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Eventuella beläggsexemplar av kärlväxter, mossor och lavar bör, förutom registrering på 
Artportalen, lämnas in och bevaras på Botaniska museet i Lund.  

Kommunledningskontorets bemötande:   
Kunskapsläget är dåligt för flera artgrupper och det är önskvärt med fördjupade inventeringar.  
Under 2022 har det utförts en fladdermusinventering och under 2023 planernas det för en 
naturvärdesinventering med fördjupad artinventering gällande vedlevande insekter och svampar. 
Markofyter är ytterligare en viktig grupp med flera hotade och fridlysta arter. För att säkerställa 
att detta prioriteras förs denna synpunkt in i skötselplanen under kapitel 9.1, Ytterligare 
inventeringar.  

Naturreservatets utsträckning är begränsad till kommunägd mark. Någon utökning i öster är inte 
aktuell i dagsläget vilket gör att delar av gullståndslokalen kommer att ligga utanför reservatet. Av 
samma anledning är det inte möjligt att anordna parkeringsmöjligheter i anslutning till 
Tvättavägen. Kommunledningskontoret är dock medveten om att det vore värdefullt att införliva 
områdena som ligger mellan de två reservatsdelarna Ekenabben och Kvarnnäs i reservatet. Inom 
LONA-projketet ”Framtagning av underlag för reservatsbildning Södra Äspet och Ekenabben i 
Kristianstads kommun” ingår det att undersöka förutsättningarna att utöka det planerade 
reservatet med intilliggande mark. I ett första steg görs en utredning av den outredda 
samfälligheten för att klargöra ägarförhållandena.   
 
När det gäller beläggsexemplar kommer vi inte kräva att de skickas till Botaniska museet i Lund 
utan vi följer vedertaget förfarande.   

    

Övriga remissvar från medborgare  
  
Medborgaren har läst förslaget och anser att det vore värdefullt att beskriva att det finns 8400 
år gamla alstubbar på bottnen av Hammarsjön inom och i anslutning till det föreslagna 
reservatet. Fakta om alstubbarna har beskrivits i två grafiker, i ”Vattenrikeboken” och mer 
utförligt i en artikel i Riksmuseets tidskrift ”Fauna och Flora”. 
 
Medborgaren ger också ett förslag till text som skulle kunna infogas i beskrivningen av området.  
Förslag till text: 

Området där den nuvarande Hammarsjön ligger har genomgått många utvecklingsfaser sedan 
den senaste landisen smälte bort för ca 12–13 000 år sedan.  

På botten av Hammarsjön vid Stenholmen mellan Kvinneholme och Kvarnnäsviken, delvis inom 
reservatet, finns ett antal alstubbar som visar att här en gång i tiden funnits en alskog. Stubbarna 
är ca 35 cm höga med en diameter högst upp på ca 35–40 cm. Vattendjupet vid fyndplatsen är ca 
1–1,5 meter vid sommarvattenstånd. Stubbarna är rotfasta i sjöbottnen, där rötterna kan följas 
30–40 cm åt vardera håll. Detta visar att alarna en gång i tiden vuxit på platsen.  
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Proverna som togs från de rotfasta stubbarna 1991 daterades av Riksmuseet i Stockholm till en 
C 14-ålder på ca 7500 år före nutid (korrelerad C 14-ålder ca 8400 år före nutid). Prover från 
stubbarna artbestämdes till al av Kvartärbiologiska laboratoriet i Lund. 

När alskogen levde stod havet (Mastogloiahavet) ca 10 meter under nuvarande havsnivå. 
Dåvarande Helge å flöt fram där sjön var som djupast. Detta resulterade i att det inte fanns 
någon stor sjö här, utan det kunde växa alskog på delar av det som nu är Hammarsjöns botten. 

Medborgaren funderar även över beträdnadsförbudet på Kvinneholme.  

Kommunledningskontorets bemötande:   
Skötselplanen kompletteras med fakta om Hammarsjön. Medborgarens text förs in i beslutet under 
Beskrivning av området och i skötselplanen under kapitel 2.3.1 Geomorfologi och hydrogeologi. 
Även litteraturförteckningen uppdateras. 

När det gäller Kvinneholme införs beträdnadsförbud för att främja djurlivet. Vissa fågelarter är 
känsliga för störning och därför lämnas området ostört från besökare.  För att få enhetliga 
föreskrifter i närliggande reservat används samma datum som gäller för naturreservatet Håslövs 
ängar som angränsar i sydöst.  
 
 
Övriga ändringar av remissversionen som genomförts av 
kommunledningskontoret 
För att bättre åskådliggöra information i kartmaterialet har ett flertal kartor fått en annan 
layout och färgsättning. Gränserna är däremot oförändrade.  
 
Stycket om överklagande har utvecklats för att klargöra hur man överklagar och till vilken 
instans.   
 





 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 198 

Biblioteksplan för 2023 
Änr KS 2022/1021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet är positiva till förslaget men anser att det borde komplette-
ras med ett uppdrag att återöppna filialverksamhet i Linderöd och på 
Österäng.” 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till biblio-
teksplan för år 2023. Barn- och utbildningsnämnden föreslår ett tillägg till 
planen i avsnittet skolbibliotek näst sista meningen ”… och i skolans demo-
kratiska uppdrag.”. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
lägger fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 
år 2023. Nuvarande biblioteksplan gäller åren 2019-2022. Syftet med 
Kristianstads kommuns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblio-
teksverksamheten genom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste 
utvecklingsområdena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommu-
nens medborgare och tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Sam-
verkan mellan biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på 
ett effektivt sätt så att kommuninvånarna får bästa möjliga biblioteksser-
vice.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av nytt 
gemensamt bibliotekssystem våren 2022 läggs en mindre revidering av 
planen fram inför år 2023. Ett större arbete planeras för revidering av 
biblioteksplan för åren 2024-2027. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 201. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-10. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-15 § 84. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-04 § 72. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-27 § 39. 
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-09. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till biblioteksplan år 2023 med synliga ändringar. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till biblioteksplan år 2023 med barn och utbildningsnämndens 
förslag till tillägg. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-09-23 § 77. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 201 

Biblioteksplan för 2023 
Änr KS 2022/1021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till biblio-
teksplan för år 2023. Barn- och utbildningsnämnden föreslår ett tillägg till 
planen i avsnittet skolbibliotek näst sista meningen ”… och i skolans demo-
kratiska uppdrag.”. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
lägger fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 
år 2023. Nuvarande biblioteksplan gäller åren 2019-2022. Syftet med 
Kristianstads kommuns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblio-
teksverksamheten genom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste 
utvecklingsområdena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommu-
nens medborgare och tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Sam-
verkan mellan biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på 
ett effektivt sätt så att kommuninvånarna får bästa möjliga biblioteksser-
vice.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av nytt 
gemensamt bibliotekssystem våren 2022 läggs en mindre revidering av 
planen fram inför år 2023. Ett större arbete planeras för revidering av 
biblioteksplan för åren 2024-2027. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-10. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-15 § 84. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-04 § 72. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-27 § 39. 
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-09. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till biblioteksplan år 2023 med synliga ändringar. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till biblioteksplan år 2023 med barn och utbildningsnämndens 
förslag till tillägg. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-09-23 § 77. 
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Kommunledningskontoret 2022-10-10 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Biblioteksplan för år 2023 
Änr KS 2022/1021 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta biblioteksplan för år 2023. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår kom-
munstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till biblioteks-
plan för år 2023. Barn- och utbildningsnämnden föreslår ett tillägg till planen i 
avsnittet skolbibliotek näst sista meningen ”… och i skolans demokratiska 
uppdrag.”. 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen lägger 
fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för år 2023. 
Nuvarande biblioteksplan gäller åren 2019-2022. Syftet med Kristianstads 
kommuns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblioteksverksamhe-
ten genom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste utvecklingsområ-
dena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommunens medborgare och 
tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan mellan biblioteken 
gör att de kommunala medlen kan användas på ett effektivt sätt så att kom-
muninvånarna får bästa möjliga biblioteksservice.  

På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av nytt 
gemensamt bibliotekssystem våren 2022 läggs en mindre revidering av pla-
nen fram inför år 2023. Ett större arbete planeras för revidering av biblio-
teksplan för åren 2024-2027. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-10. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-09-15 § 84. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-04 § 72. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-27 § 39. 
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-09. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens för-
slag till biblioteksplan år 2023 med synliga ändringar. 
Kultur-och fritidsförvaltningens och barn- och utbildningsförvaltningens för-
slag till biblioteksplan år 2023 med barn och utbildningsnämndens förslag till 
tillägg. 
Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-09-23 § 77. 

 

Petar Cavala   Anders Sandin 
Biträdande kommundirektör   Tillförordnad avdelningschef 

Beslut expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-15  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KFN § 84 

Revidering biblioteksplan för 2023 
Änr KFN 2022/102 

Beslut 
• Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Bibli-

oteksplan för 2023 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
lägger fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla 
för 2023. Nuvarande biblioteksplan gäller 2019-2022. Syftet med Kristi-
anstads kom-muns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblio-
teksverksamheten ge-nom att ge en struktur och inriktning för de vikti-
gaste utvecklingsområdena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för 
kommunens medborgare och tydlig-göra folk- och skolbibliotekens 
uppdrag. Samverkan mellan biblioteken gör att de kommunala medlen 
kan användas på ett effektivt sätt så att kommuninvånarna får bästa möj-
liga biblioteksservice.  

Biblioteksplanen fokuserar på fyra utvecklingsområden: 

• Kultur och upplevelser 

• Litteratur och läsning 

• Digitalisering och informationskunnighet 

• Mångfald och tillgänglighet.  

För varje område finns mål och strategier beskrivna. 

På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av 
nytt gemensamt bibliotekssystem våren 2022 läggs en mindre revidering 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-15   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

av planen fram inför 2023. Ett större arbete planeras för revidering av 
biblioteksplan 2024-2027. 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids-
nämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till revidering 

av biblioteksplan 2023 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-08-31 

Biblioteksplan 2019-2022 samt revidering 2023 

Barnkonsekvensanalys 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-08-31 
Stadsbiblioteket 
Magdalena Jeppson 
044136735 
Magdalena.Jeppson@kristianstad.se  Kultur- och fritidsnämnden 

  

Revidering biblioteksplan för 2023 
Änr KFN 2022/102 

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritidsnämn-
den 
• Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget till revidering av 

biblioteksplan 2023 

Sammanfattning/Ärendet 
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen lägger 
fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 2023. 
Nuvarande biblioteksplan gäller 2019-2022. Syftet med Kristianstads kom-
muns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblioteksverksamheten ge-
nom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste utvecklingsområdena. 
Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommunens medborgare och tydlig-
göra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan mellan biblioteken gör att 
de kommunala medlen kan användas på ett effektivt sätt så att kommuninvå-
narna får bästa möjliga biblioteksservice.  

Biblioteksplanen fokuserar på fyra utvecklingsområden: 

• Kultur och upplevelser 

• Litteratur och läsning 

• Digitalisering och informationskunnighet 

• Mångfald och tillgänglighet.  

För varje område finns mål och strategier beskrivna. 

På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av nytt 
gemensamt bibliotekssystem våren 2022 läggs en mindre revidering av pla-
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nen fram inför 2023. Ett större arbete planeras för revidering av biblioteks-
plan 2024-2027. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-08-31 

Biblioteksplan 2019-2022 samt revidering 2023 

Barnkonsekvensanalys 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensana-
lys har genomförts och bilagts. 

 

Ulrika Cedell    Magdalena Jeppson 
Kultur- och fritidschef   Bibliotekschef 

 

Beslut expedieras till 
Ange mottagare för beslut här 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 
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Påverkan av åtgärd/beslut på barn 

Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Barn får tillgång till mer stabila och kontinuerliga skolbibliotekstjänster- och service 
genom förslag om att alla kommunens skolbibliotek ska bemannas med fackutbildad 
bibliotekarie. Förutsättningarna för att utveckla elevernas språkliga förmåga och 
digitala kompetens förbättras genom bemanning av fackutbildad bibliotekarie på 
skolbiblioteken.  
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Hur har barnets bästa beaktats? Har barns synpunkter inhämtats? Om inte, beskriv varför. Beskriv även hur 
återkoppling till målgruppen har sett ut och kommer att se ut under ärendets gång: 
Barnets bästa har beaktats genom förslag om att alla skolbibliotek ska bemannas med 
fackutbildad bibliotekarie, en förändring jämfört med tidigare. Synpunkter har 
inhämtats från skolpersonal och skolbibliotekarier, som har en stark koppling till 
målgruppen. Återkopplingen kommer att fortsätta via nämnd personal. 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

 
Förvaltning:  
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Diarienummer: 
KFN 2022/102 

Planerad åtgärd/beslut 
Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt 
arbetat fram förslag till biblioteksplan för 2023. I bibliotekslagen står det att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med Kristianstads 
kommuns biblioteksplan 2023 är att stärka den kommunala biblioteksverksamheten 
genom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste utvecklingsområdena. 
Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommunens medborgare och tydliggöra folk- 
och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan mellan biblioteken gör att de kommunala 
medlen kan användas på ett effektivt sätt så att kommuninvånarna får bästa möjliga 
biblioteksservice.  
Biblioteksplanen fokuserar på fyra utvecklingsområden: 

• Kultur och upplevelser 
• Litteratur och läsning 
• Digitalisering och informationskunnighet 
• Mångfald och tillgänglighet.  

För varje område finns mål och strategier beskrivna. 
 
Genom förslag om bemanning med fackutbildad bibliotekarie på kommunens alla 
skolbibliotek förbättras förutsättningarna för att utveckla elevernas språkliga förmåga 
och digitala kompetens.  
 

Berörd målgrupp 
Vilka barn berörs av beslutet:  
Barn och unga/skolelever i Kristianstads kommun.  
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Datum:  
2022-08-10 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Magdalena Jeppson 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-04  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 72 

Biblioteksplan för Kristianstad kommun 
Änr BUN 2014/7541 

Beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna 

föreliggande förslag reviderad 2022-09-27 till reviderad biblioteksplan 
för Kristianstads kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

• Fastställa av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-27 
reviderat förslag till biblioteksplan för Kristianstads kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämndens behandling 
Utvecklingschef Anna Karlsdotter redogör för ärendet.  

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
tagit fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 
2023. Nuvarande biblioteksplan gäller 2019-2022.  

Den aktuella revideringen av planen betonar vikten av fackutbildad perso-
nal i skolbiblioteken, och tydliggör på så sätt att skolbiblioteket är en verk-
samhet vars delaktighet i det pedagogiska arbetet i skolan är av vikt för 
elevernas utveckling och lärande. Skolbibliotekariens roll är en tillgång i 
det språkutvecklande arbetet, i elevernas möten med olika kulturformer, 
för att ge alla elever likvärdig tillgång till litteratur, oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Den är även av vikt i arbetet med digitalisering, informa-
tionskunskap och källkritik. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden  2022-10-04  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen planerar för ett större arbete för revidering 
av biblioteksplan 2024-2027. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna 

föreliggande förslag reviderad 2022-09-27 till reviderad biblioteksplan 
för Kristianstads kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

• Fastställa av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-27 
reviderat förslag till biblioteksplan för Kristianstads kommun 2023. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-27 § 39 

Slutsats förvaltningsövergripande samverkan 2022-09-23 § 77 

Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-09 

Biblioteksplan 2019-2022 samt revidering 2023 

Barnkonsekvensanalys 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-27  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUNAU § 39 

Biblioteksplan för Kristianstad kommun 
Änr BUN 2014/7541 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna 

föreliggande förslag reviderad 2022-09-27 till reviderad biblioteksplan 
för Kristianstads kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige 

• Fastställa av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-27 
reviderat förslag till biblioteksplan för Kristianstads kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Förvaltningschef Lina Leyman-Nilsson redogör för ärendet.  

Tilläggsförslag 
Ulrika Tollgren (S) lämnar ett förslag till tillägg vid första stycket på sidan 4 
i förvaltningens förslag. Tillägget i fetstil.  

”Viktiga förutsättningar för detta är att biblioteket är bemannat med fack-
utbildad bibliotekarie, att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och 
lärare samt att skolbibliotekarie och skolbiblioteket har en given plats i det 
pedagogiska arbetet och i skolans demokratiska uppdrag”. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens för-
slag och Ulrika Tollgrens (S) tilläggsförslag. Ordföranden ställer proposi-
tion på bifall till respektive förslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
Ulrika Tollgrens (S) tilläggsförslag.  
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-09-27  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har 
tagit fram ett gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 
2023. Nuvarande biblioteksplan gäller 2019-2022.  

Den aktuella revideringen av planen betonar vikten av fackutbildad perso-
nal i skolbiblioteken, och tydliggör på så sätt att skolbiblioteket är en verk-
samhet vars delaktighet i det pedagogiska arbetet i skolan är av vikt för 
elevernas utveckling och lärande. Skolbibliotekariens roll är en tillgång i 
det språkutvecklande arbetet, i elevernas möten med olika kulturformer, 
för att ge alla elever likvärdig tillgång till litteratur, oavsett bakgrund och 
förutsättningar. Den är även av vikt i arbetet med digitalisering, informa-
tionskunskap och källkritik. 

Kultur- och fritidsförvaltningen planerar för ett större arbete för revidering 
av biblioteksplan 2024-2027. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna 

föreliggande förslag till reviderad biblioteksplan för Kristianstads 
kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

• Besluta att fastställa reviderad biblioteksplan för Kristianstads kom-
mun 2023. 

Beslutsunderlag 
Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-09 

Biblioteksplan 2019-2022 samt revidering 2023 

Barnkonsekvensanalys 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-09-08 
Centrala förvaltningen  
Anna Karlsdotter  
044132299  
Anna.Karlsdotter@kristianstad.se Barn- och utbildningsnämnden 

Biblioteksplan för Kristianstad kommun  
Änr BUN 2014/7541 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar för egen del att godkänna föreliggande förslag 
till reviderad biblioteksplan för Kristianstads kommun 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

• Besluta att fastställa reviderad biblioteksplan för Kristianstads kommun 2023. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 2023. Nuvarande 
biblioteksplan gäller 2019-2022.  

Den aktuella revideringen av planen betonar vikten av fackutbildad personal i 
skolbiblioteken, och tydliggör på så sätt att skolbiblioteket är en verksamhet vars 
delaktighet i det pedagogiska arbetet i skolan är av vikt för elevernas utveckling och 
lärande. Skolbibliotekariens roll är en tillgång i det språkutvecklande arbetet, i elevernas 
möten med olika kulturformer, för att ge alla elever likvärdig tillgång till litteratur, oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Den är även av vikt i arbetet med digitalisering, 
informationskunskap och källkritik. 

Kultur- och fritidsförvaltningen planerar för ett större arbete för revidering av 
biblioteksplan 2024-2027. 

Beslutsunderlag 

Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-09 

Biblioteksplan 2019-2022 samt revidering 2023 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 2023. Nuvarande 
biblioteksplan gäller 2019-2022. Syftet med Kristianstad kommuns biblioteksplan är att 
stärka den kommunala biblioteksverksamheten genom att ge en struktur och inriktning 
för de viktigaste utvecklingsområdena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för 
kommunens medborgare och tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan 
mellan biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på ett effektivt sätt så att 
kommuninvånarna får bästa möjliga biblioteksservice.  

Biblioteksplanen fokuserar på fyra utvecklingsområden: 

• Kultur och upplevelser 
• Litteratur och läsning 
• Digitalisering och informationskunnighet 
• Mångfald och tillgänglighet.  

För varje område finns mål och strategier beskrivna. 

På grund av pandemins påverkan och förseningar i implementering av nytt gemensamt 
bibliotekssystem våren 2022 föreslås en mindre revidering av planen inför 2023. Kultur- 
och fritidsförvaltningen planerar för ett större arbete för revidering av biblioteksplan 
2024-2027.  

Den aktuella revideringen av planen betonar vikten av fackutbildad personal i 
skolbiblioteken, och tydliggör på så sätt att skolbiblioteket är en verksamhet vars 
delaktighet i det pedagogiska arbetet i skolan är av vikt för elevernas utveckling och 
lärande. Skolbibliotekariens roll är en tillgång i det språkutvecklande arbetet, i elevernas 
möten med olika kulturformer, för att ge alla elever likvärdig tillgång till litteratur, oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Den är även av vikt i arbetet med digitalisering, 
informationskunskap och källkritik. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet förändrar för barn jämfört med tidigare och en barnkonsekvensanalys har 
genomförts och bilagts. 

 

Lina Leyman Nilsson Anna Karlsdotter 
Förvaltningschef Utvecklingschef 

Beslut expedieras till 

Kommunfullmäktige 
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Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut. 
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina 
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter  

 
 

Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och har 
gemensamt arbetat fram förslag till biblioteksplan för 2023. I bibliotekslagen står det 
att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med 
Kristianstads kommuns biblioteksplan 2023 är att stärka den kommunala 
biblioteksverksamheten genom att ge en struktur och inriktning för de viktigaste 
utvecklingsområdena. Samtidigt ska planen göras tillgänglig för kommunens 
medborgare och tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Samverkan mellan 
biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på ett effektivt sätt så att 
kommuninvånarna får bästa möjliga biblioteksservice.  
Biblioteksplanen fokuserar på fyra utvecklingsområden: 

• Kultur och upplevelser 
• Litteratur och läsning 
• Digitalisering och informationskunnighet 
• Mångfald och tillgänglighet.  

För varje område finns mål och strategier beskrivna. 
 
Genom förslag om bemanning med fackutbildad bibliotekarie på kommunens alla 
skolbibliotek förbättras förutsättningarna för att utveckla elevernas språkliga förmåga 
och digitala kompetens.  
 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever 

 
 ☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare  
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:  
 
  
 
☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare 
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
Förutsättningarna för att utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 
förbättras genom bemanning av fackutbildad bibliotekarie på skolbiblioteken. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Barnets bästa har beaktats genom förslag som betonar vikten av fackutbildad 
bibliotekarie i skolbiblioteken. Synpunkter har inhämtats från skolpersonal och 
skolbibliotekarier, som har en stark koppling till målgruppen. Återkopplingen kommer 
att fortsätta via nämnd personal. 
 

 
 
  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:  
Barn och elever i Kristianstads kommuns skolformer. 

 
Planerad åtgärd/beslut 
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Anmälan om missförhållanden BAGE v 1.6 
Registrera: Ja. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras, till kommunarkivet efter fem år. 
 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt 
offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn. 
Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 
personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter 
. Kontakt till kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till 
Integritetsskyddsmyndigheten  

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-09-09 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
 Anna Karlsdotter, utvecklingschef                  
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Inledning 
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling. 

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och bidra till fri åsiktsbildning och lärande. 

Litteraturens ställning och intresset för bildning ska främjas. Kommuner och landsting 

ska enligt samma lag anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med Kristianstads 

kommuns biblioteksplan är att stärka den kommunala biblioteksverksamheten genom 

att ge struktur och inriktning för de viktigaste utvecklingsområdena. Planen är 

tillgänglig för alla och tydliggör folk- och skolbibliotekens uppdrag och inriktning.  

 

Kristianstads kommuns vision ”Vi lyfter tillsammans” bygger på tre områden: tillväxt, 

tanke och trivsel. Visionen handlar bland annat om delaktighet, mångfald och ett positivt 

samhällsklimat. Den värdegrund och de strategier som gäller för kommunen som helhet 

gäller också för biblioteken. Kommunen arbetar aktivt med en genomförandestrategi för 

att i verksamheterna realisera barnkonventionen. Att utveckla och förbättra barn- och 

ungdomsperspektivet har varit en viktig del i arbetet med biblioteksplanen. 

 

Denna plan är framtagen och reviderad i nära samarbete mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.  

 

Biblioteken i Kristianstads kommun 
Folkbibliotek 

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek, tillgängliga för alla och 

anpassade till användarnas behov. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna 

och personer med annat modersmål än svenska.  

 

Folkbiblioteksorganisationen i Kristianstads kommun omfattar stadsbibliotek, tio 

filialer, en bokbuss med cirka 80 hållplatser och ett digitalt bibliotek (SNOKA). 

Målsättningen är att fungera som ett bibliotek med 13 dörrar; att vara en organisation 

som erbjuder tillgång till information och kvalitativ biblioteksservice oavsett var i 

kommunen man bor. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för folkbiblioteken. 
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Skolbibliotek 

Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. En väl fungerande 

skolbiblioteksverksamhet är en del av skolans framgångsrika undervisning och bidrar 

till att utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Viktiga 

förutsättningar för detta är att biblioteket är bemannat med fackutbildad bibliotekarie, 

att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och lärare samt att skolbibliotekarie och 

skolbiblioteket har en given plats i det pedagogiska arbetet och i skolans 

demokratiska uppdrag. Skolbiblioteksverksamheterna i Kristianstads kommun ser 

olika ut och ett mål är att likvärdigheten ska öka när det handlar om elevers tillgång till 

ett väl fungerande skolbibliotek. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för skolbiblioteksverksamheterna på de 

kommunala grund- och gymnasieskolorna, vuxenutbildningen samt för 

skolbibliotekscentralen. Rektor ansvarar för sin skolas bibliotek och dess bemanning. 

Skolbibliotekscentralen tillhör barn- och utbildningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning och fungerar som ett stöd för förskolor och skolor i utvecklingen 

av biblioteksverksamheten. Målgrupper för stödet är skolbibliotekarier, skolledare, 

lärare och förskolelärare.  

 

Det finns flera friskolor i kommunen. Flera av friskolorna använder sig av 

folkbiblioteken och det finns möjlighet att gentemot avgift ta del av särskilda tjänster. 

 

Integrerade folk- och skolbibliotek 

Integrerade folk- och skolbibliotek finns i Degeberga, Everöd, Fjälkinge, Färlöv och 

Önnestad. Med integrerat folk- och skolbibliotek menas att kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen/annan huvudman 

tillhandahåller bibliotek för både allmänhet och skola i samma lokal. 

Samordningsvinsterna är bland annat ökad tillgänglighet för skolans elever och 

personal, utvecklingsarbete i samarbete mellan kollegor och effektivare nyttjande av 

medieresurser. Folk- och skolbibliotekspersonal ska samverka på respektive bibliotek. 
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Förskolebibliotek 

I Kristianstads kommun finns förskolebibliotek på flera förskolor. Syftet med 

förskolebiblioteken är att stimulera barnens läslust och språkutveckling. Satsningen är 

ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen och en arbetsgrupp med representanter från folkbiblioteken och 

skolbibliotekscentralen stödjer arbetet med förskolebibliotek. Förskolor och det lokala 

folkbiblioteket samverkar för att barnen ska ges tillgång till ett stort och varierat 

mediebestånd. 

Samarbeten 
Samverkan mellan biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på ett 

effektivt sätt. Biblioteken inom barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen samverkar på flera olika sätt: 

 

• Biblioteksdatasystemet Quria är gemensamt för folk- och skolbiblioteken. Medier 

reserveras och skickas mellan biblioteken. 

• Det finns abonnemang på databaser som köps in gemensamt för hela kommunen. 

• Varje år ansöker förvaltningarna gemensamt om inköpsstöd för litteratur från 

Kulturrådet för att främja läsningen hos barn- och ungdomar genom 

samarbetsprojekt mellan förskola/skola och folkbibliotek.  

• Kulturspindeln är ett nätverk mellan skolan och olika kulturinstitutioner i 

Kristianstad 

(Kulturhuset Barbacka, Regionmuseet Kristianstad, Musik i Syd, folkbiblioteken, 

Kommunala musikskolan och skolbibliotekscentralen). Nätverket ansvarar bland 

annat för att verkställa arrangemang inom Kulturnyckeln som garanterar att alla 

barn och elever i för- och grundskolan har möjlighet att ta del av kultur varje 

läsår. 

• Arbetet med förskolebibliotek sker i samarbete mellan de båda förvaltningarna. 

 

Folkbiblioteket har ett utvecklat samarbete med omsorgsförvaltningen om 

biblioteksservice, bland annat genom fortbildning av speciella kulturombud. Genom 

avtal med kriminalvården erbjuds biblioteksservice till de intagna på häktet och 
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anstalten i Vä. Stadsbibliotek, filialer och bokbuss har ett väl utvecklat samarbete med 

närliggande förskolor för att stödja förskolornas läsfrämjande arbete.   

 

Folkbiblioteket samarbetar med Kristianstad högskolas bibliotek genom gemensamma 

medietransporter.  

 

Kristianstads bibliotek ingår som ett av sex kommunbibliotek i ett delregionalt 

samarbete i nordöstra Skåne. Det övergripande syftet med samarbetet är att 

biblioteksanvändarna i nordöstra Skåne ska uppleva att de besöker och använder ett 

enda bibliotek med dess samlade utbud och tjänster. Biblioteksanvändarna i området 

har tillgång till 35 bibliotek, en miljon medier och en gemensam katalog, SNOKA, med 

möjligheter att söka och reservera böcker från alla bibliotek. SNOKA är också en 

evenemangskalender med information om vad som händer på de olika biblioteken. 

 

Kristianstads stadsbibliotek är tillsammans med Musik i Syd en del av Kulturkvarteret. 

Samarbete sker bland annat kring gemensamma evenemang och olika projekt. Bibliotek, 

bistro och konserthus skapar tillsammans ett helt kvarter för kultur.   
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Bibliotekens utvecklingsområden och mål 
Kristianstads kommuns biblioteksplan är uppbyggd kring fyra utvecklingsområden som 

representerar bibliotekens kärnverksamheter. Det här är områden som också 

uppmärksammas regionalt och nationellt. För varje utvecklingsområde har mål 

formulerats och strategier utformats. Strategierna kan ligga till grund för lokala 

handlingsplaner.  

 

Kultur och upplevelser 

Folkbiblioteken erbjuder skön- och facklitteratur, tidskrifter, musik och film samt 

evenemang som föreläsningar, författarmöten, teaterföreställningar och workshops för 

olika åldrar. Detta gör folkbiblioteken till centra för kulturella och konstnärliga 

upplevelser och aktiviteter. Bokfestivalen är ett årligen återkommande 

kulturarrangemang som stärker Kristianstads profil som litteraturstad och biblioteket 

som kulturarrangör.  

 

Kulturnyckelns program erbjuder barn och elever i för- och grundskola möjlighet att ta 

del av och utveckla olika uttrycksformer genom till exempel litteratur, drama, musik och 

dans. Folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen ansvarar för de litterära 

arrangemangen inom Kulturnyckeln. Enligt läroplanen har skolan ansvar för att elever 

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer samt att de har utvecklat 

kännedom om samhällets kulturutbud. 

 

Mål och strategier: 

 

Människor finner bibliotekens program inspirerande och angelägna 

• Folkbiblioteken erbjuder ett brett programutbud med fokus på berättelsen. 

• Folkbiblioteken arbetar aktivt med marknadsföring av bibliotekens utbud och 

uppdrag. 

 

Besökare upplever biblioteksrummet som välkomnande, tillgängligt och en självklar 

mötesplats. 

• Folkbiblioteken arbetar med värdskap och biblioteksrummets fysiska miljö. 
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• Folk- och skolbiblioteken beaktar barnens perspektiv i arbetet med 

biblioteksrummet. 

 

 

 

Barn och unga tar del av och skapar olika kulturella uttrycksformer 

• Folkbiblioteken utvecklar aktiviteter för att kunna erbjuda ett varierat 

programutbud och fokusera på barns kreativitet och eget skapande. 

• Folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen arbetar för att behålla en hög 

kvalitet på de litterära arrangemangen inom Kulturnyckeln. 

• Skolbiblioteken anordnar författarbesök för gymnasieelever i samband med 

Kristianstad bokfestival. 

• Skolbibliotekscentralen erbjuder digital fortbildning i kreativt skrivande. 

 

 

Litteratur och läsning 

Läsförståelse, språk, läslust och berättande betyder mycket för kunskapssamhällets 

utveckling och för människors välbefinnande. Att kunna läsa och förstå det man läser är 

en demokratisk fråga. Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling har betydelse 

för deras måluppfyllelse i skolans alla ämnen. Biblioteken har ett tydligt uppdrag att 

inspirera till läsning och lyfta fram litteratur av olika slag och i varierade medieformer.  

 

Mål och strategier: 

 

Människors livskvalitet stärks genom bibliotekens tillgängliggörande av litteratur, läsning 

och berättelser 

• Folkbiblioteken vässar och utvecklar sitt varumärke ”litteratur och läsning” 

genom att använda berättelsen som utgångspunkt.  

• Folkbiblioteken ökar sin attraktionskraft genom att erbjuda ett varierat utbud av 

medieformer. 

• Folkbiblioteken utvecklar det uppsökande arbetet, särskilt mot 

omsorgsförvaltningens mötesplatser och andra aktörer. 
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Barn, unga och elever upplever läslust och utvecklar sin språkliga förmåga 

• Folk- och skolbiblioteken samverkar för att nå målgruppen barn och unga. 

• Folkbiblioteken arbetar för att skapa vuxna läsande förebilder.  

• Folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen samverkar med förskolan för att 

stimulera barns språkutveckling och läslust, till exempel genom arbetet med 

förskolebibliotek. 

• Skolbibliotekarier och lärare samverkar för att främja språkutveckling och 

stimulera till läsning.  

• Skolbibliotekscentralen samordnar författarbesök för elever i årskurs 8. 

 

 

Digitalisering och informationskunnighet 

Digitaliseringen spelar stor roll för förändring och utveckling av bibliotekens uppgift i 

samhället. En stor del av samhällets tjänster är helt digitala. Internetstiftelsen i Sveriges 

(IIS) undersökning Svenskarna och internet (2018) visar dock att en halv miljon 

människor inte använder internet alls. Den digitala delaktigheten är en demokratifråga, 

alla ska ha tillgång till samhället på samma villkor. Det är därför viktigt att biblioteken 

arbetar för att fler utvecklar sin digitala kompetens. 

 

I Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår att barn och elever ska 

utveckla en adekvat digital kompetens. Enligt strategin har skolbiblioteket en viktig 

pedagogisk uppgift att fylla när det handlar om att stärka elevers kompetenser i bland 

annat informationssökning och källkritik.   

 

Mål och strategier: 

 

Människor stärker sin digitala delaktighet och kompetens 

• Folkbiblioteken arbetar för att skapa digitala lärmiljöer, samt tillsammans med 

andra förvaltningar, ett digitalt lärcentrum. 

• Folkbiblioteken arbetar för att dess användare får kunskap om och använder det 

digitala biblioteket SNOKA. 
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Barn, unga och elever utvecklar digital kompetens och förmågan att söka information och 

vara källkritisk i olika typer av källor 

• Folkbiblioteken erbjuder barn och unga tillfällen att utforska digitala miljöer till 

exempel genom programmering. 

• Skolbibliotekarier och lärare samverkar för att elever ska utveckla digital 

kompetens och informationskunnighet, till exempel i undervisning i källkritik. 

• Skolbibliotekarier stödjer lärare och elever i urvalet och användandet av 

lärresurser. 

• Skolbibliotekarier arbetar för att elever ska bli självständiga användare av 

skolbiblioteket, till exempel genom självutlån. 

 

 

Mångfald och tillgänglighet 

Biblioteken ska erbjuda mångfald i innehåll, aktiviteter och arrangemang och ge 

möjlighet till social interaktion och gränsöverskridande möten i en tilltalande och 

stimulerande miljö. Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Med 

utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna; alla barns lika värde, barnets bästa i första 

hand, barns rätt till utveckling, barns rätt till delaktighet, kommer biblioteken att skapa 

nya arbetssätt för att tillgodose våra yngsta medborgares behov. 

 

Enligt skollagen ska barn och elever ges inflytande över utbildningen. Det ska finnas 

forum för samråd med barn och elever. Alla som arbetar i skolan ska stödja elever i 

behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och arbeta för att skapa en tillgänglig 

miljö för utveckling och lärande. 

 

Mål och strategier: 

 

Människor har möjlighet att ta del av och känna igen sig i bibliotekens utbud, oavsett 

förutsättningar som exempelvis funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, kön eller ålder  

• Folkbiblioteken utvecklar funktionalitet och användarvänlighet hos det digitala 

biblioteket SNOKA. 

• Folk- och skolbiblioteken har kännedom om vilka olika språk som talas för att 

kunna erbjuda litteratur på olika modersmål. 
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• Folkbiblioteken erbjuder människor med funktionsnedsättning vägledning och 

information om digitala hjälpmedel. 

 

Användare kan påverka bibliotekens utbud 

• Folkbiblioteken skapar kanaler där användarna ges möjlighet till inflytande. 

 

Barn och ungas åsikter beaktas i bibliotekens verksamheter  

• Folk- och skolbiblioteken skapar forum för barns delaktighet och inflytande. 

 

Elever har en tillgänglig lärmiljö där var och en kan utvecklas utifrån sina förutsättningar 

• Skolbibliotekarier samverkar med lärare kring elever som är i behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd. 

• Skolbibliotekarier samverkar med lärare som arbetar med flerspråkiga elever 

kring litteratur på olika modersmål. 

• Skolbiblioteken erbjuder lättläst och inläst litteratur. 

• Skolbibliotekarier samverkar med lärare kring användandet av digitala verktyg 

som ett stöd för alla elevers lärande. 
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Utvärdering 
Biblioteksplanen följs upp årligen av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen 

och barn- och utbildningsförvaltningen. Olika underlag tas fram för att synliggöra 

arbetet med planens mål och strategier.  

Styrdokument och riktlinjer 
Bibliotekslag 

FN:s barnkonvention 

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest 

Kultur- och fritidspolitiska strategin 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Läroplaner för olika skolformer  

Nationell biblioteksstrategi 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

Regional biblioteksplan 2022-2025 

Skollag 

UNESCOS Folk- och skolbiblioteksmanifest 

Vision Kristianstad 2030 Vi lyfter tillsammans 

Strategisk färdplan 2021-2024 

 

Övriga dokument 
Kulturnyckeln 

Svenskarna och internet 2018 
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Inledning 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling. 

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och bidra till fri åsiktsbildning och lärande. 

Litteraturens ställning och intresset för bildning ska främjas. Kommuner och landsting ska 

enligt samma lag anta biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med Kristianstads kommuns 

biblioteksplan är att stärka den kommunala biblioteksverksamheten genom att ge struktur och 

inriktning för de viktigaste utvecklingsområdena. Planen är tillgänglig för alla och tydliggör 

folk- och skolbibliotekens uppdrag och inriktning.  

 

Kristianstads kommuns vision ”Vi lyfter tillsammans” bygger på tre områden: tillväxt, tanke 

och trivsel. Visionen handlar bland annat om delaktighet, mångfald och ett positivt 

samhällsklimat. Den värdegrund och de strategier som gäller för kommunen som helhet gäller 

också för biblioteken. Kommunen arbetar aktivt med en genomförandestrategi för att i 

verksamheterna realisera barnkonventionen. Att utveckla och förbättra barn- och 

ungdomsperspektivet har varit en viktig del i arbetet med biblioteksplanen. 

 

Denna plan är framtagen och reviderad i nära samarbete mellan kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Samtliga förvaltningar i 

kommunen har haft möjlighet att påverka innehållet.  

Biblioteken i Kristianstads kommun 

Folkbibliotek 

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek, tillgängliga för alla och anpassade 

till användarnas behov. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, 

personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat 

modersmål än svenska.  

 

Folkbiblioteksorganisationen i Kristianstads kommun omfattar stadsbibliotek, elva tio filialer, 

en utlåningsstation, en bokbuss med cirka 80 hållplatser och ett digitalt bibliotek (SNOKA). 

Målsättningen är att fungera som ett bibliotek med 15 13 dörrar; att vara en organisation som 

erbjuder tillgång till information och kvalitativ biblioteksservice oavsett var i kommunen man 

bor. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för folkbiblioteken. 
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Skolbibliotek 

Enligt skollagen ska elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. En väl fungerande 

skolbiblioteksverksamhet är en del av skolans framgångsrika undervisning och bidrar till att 

utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Viktiga förutsättningar för detta 

är att biblioteket är bemannat med kompetent personal fackutbildad bibliotekarie, att 

samverkan sker mellan skolbibliotekarie och lärare samt att skolbibliotekarie och 

skolbiblioteket har en given plats i det pedagogiska arbetet. Skolbiblioteksverksamheterna i 

Kristianstads kommun ser olika ut och ett mål är att likvärdigheten ska öka när det handlar om 

elevers tillgång till ett väl fungerande skolbibliotek. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för skolbiblioteksverksamheterna på de 

kommunala grund- och gymnasieskolorna, vuxenutbildningen samt för 

skolbibliotekscentralen. Rektor ansvarar för sin skolas bibliotek och dess bemanning. 

Skolbibliotekscentralen tillhör barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsavdelning och 

fungerar som ett stöd för förskolor och skolor i utvecklingen av biblioteksverksamheten. 

Målgrupper för stödet är skolbibliotekarier, skolledare, lärare och förskolelärare.  

 

Det finns flera friskolor i kommunen. Friskolor har möjlighet att teckna avtal för att få ta del 

av skolbibliotekscentralens mediebestånd. Flera av friskolorna använder sig av 

folkbiblioteken och även här finns möjlighet att teckna avtal för gentemot avgift ta del av 

särskilda tjänster. 

 

Integrerade folk- och skolbibliotek 

Integrerade folk- och skolbibliotek finns i Degeberga, Everöd, Fjälkinge, Färlöv och 

Önnestad. och Österäng. Med integrerat folk- och skolbibliotek menas att kultur- och 

fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen/annan huvudman tillhandahåller 

bibliotek för både allmänhet och skola i samma lokal. Samordningsvinsterna är bland annat 

ökad tillgänglighet för skolans elever och personal, utvecklingsarbete i samarbete mellan 

kollegor och effektivare nyttjande av medieresurser. Folk- och skolbibliotekspersonal ska 

samverka på respektive bibliotek. 
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Förskolebibliotek 

I Kristianstads kommun finns förskolebibliotek på flera förskolor. Syftet med 

förskolebiblioteken är att stimulera barnens läslust och språkutveckling. Satsningen är ett 

samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och 

en arbetsgrupp med representanter från folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen 

uppbyggnaden av stödjer arbetet med förskolebibliotek. Förskolor och det lokala 

folkbiblioteket samverkar för att barnen ska ges tillgång till ett stort och varierat 

mediebestånd. 

Samarbeten 

Samverkan mellan biblioteken gör att de kommunala medlen kan användas på ett effektivt 

sätt. Biblioteken inom barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen samverkar på flera olika sätt: 

 

• Biblioteksdatasystemet BOOK IT Quria är gemensamt för folk- och skolbiblioteken. 

Medier reserveras och skickas mellan biblioteken. 

• Det finns abonnemang på databaser som köps in gemensamt för hela kommunen. 

• Varje år ansöker förvaltningarna gemensamt om inköpsstöd för litteratur från 

Kulturrådet för att främja läsningen hos barn- och ungdomar genom samarbetsprojekt 

mellan förskola/skola och folkbibliotek.  

• Kulturspindeln är ett nätverk mellan skolan och olika kulturinstitutioner i Kristianstad 

(Kulturhuset Barbacka, Regionmuseet Kristianstad, Musik i Syd, folkbiblioteken, 

Kommunala musikskolan och skolbibliotekscentralen). Nätverket ansvarar bland annat 

för att verkställa arrangemang inom Kulturnyckeln som garanterar att alla barn och 

elever i för- och grundskolan har möjlighet att ta del av kultur varje läsår. 

• Satsningen på Arbetet med förskolebibliotek sker i samarbete mellan de båda 

förvaltningarna. 

 

Folkbiblioteket har ett utvecklat samarbete med omsorgsförvaltningen om biblioteksservice, 

bland annat genom fortbildning av speciella kulturombud. Genom avtal med kriminalvården 

erbjuds biblioteksservice till de intagna på häktet och anstalten i Vä. Stadsbibliotek, filialer 

och bokbuss har ett väl utvecklat samarbete med närliggande förskolor för att stödja 

förskolornas läsfrämjande arbete.   
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Folkbiblioteket samarbetar med Kristianstad högskolas bibliotek genom gemensamma 

medietransporter och biblioteksdatasystemet BOOK IT. 

 

Kristianstads bibliotek ingår som ett av sex kommunbibliotek i ett delregionalt samarbete i 

nordöstra Skåne. Det övergripande syftet med samarbetet är att biblioteksanvändarna i 

nordöstra Skåne ska uppleva att de besöker och använder ett enda bibliotek med dess samlade 

utbud och tjänster. Biblioteksanvändarna i området har tillgång till 35 bibliotek, en miljon 

medier och en gemensam katalog, SNOKA, med möjligheter att söka och reservera böcker 

från alla bibliotek. SNOKA är också en evenemangskalender med information om vad som 

händer på de olika biblioteken. 

 

Kristianstads stadsbibliotek är tillsammans med Musik i Syd en del av Kulturkvarteret. 

Samarbete sker bland annat kring gemensamma evenemang och olika projekt. Bibliotek, 

bistro och konserthus skapar tillsammans ett helt kvarter för kultur.   
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Bibliotekens utvecklingsområden och mål 

Kristianstads kommuns biblioteksplan är uppbyggd kring fyra utvecklingsområden som 

representerar bibliotekens kärnverksamheter. Det här är områden som också uppmärksammas 

regionalt och nationellt. För varje utvecklingsområde har mål formulerats och strategier 

utformats. Strategierna kan ligga till grund för lokala handlingsplaner.  

 

Kultur och upplevelser 

Folkbiblioteken erbjuder skön- och facklitteratur, tidskrifter, musik och film samt evenemang 

som föreläsningar, författarmöten, teaterföreställningar och workshops för olika åldrar. Detta 

gör folkbiblioteken till centra för kulturella och konstnärliga upplevelser och aktiviteter. 

Bokfestivalen är ett årligen återkommande kulturarrangemang som stärker Kristianstads profil 

som litteraturstad och biblioteket som kulturarrangör.  

 

Kulturnyckelns program erbjuder barn och elever i för- och grundskola möjlighet att ta del av 

och utveckla olika uttrycksformer genom till exempel litteratur, drama, musik och dans. 

Folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen ansvarar för de litterära arrangemangen inom 

Kulturnyckeln. Enligt läroplanen har skolan ansvar för att elever kan använda och ta del av 

många olika uttrycksformer samt att de har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. 

 

Mål och strategier: 

 

Människor finner bibliotekens program inspirerande och angelägna 

• Folkbiblioteken erbjuder ett brett programutbud med fokus på berättelsen. 

• Folkbiblioteken arbetar aktivt med marknadsföring av bibliotekens utbud och uppdrag. 

 

Besökare upplever biblioteksrummet som välkomnande, tillgängligt och en självklar 

mötesplats. 

• Folkbiblioteken arbetar med värdskap och biblioteksrummets fysiska miljö. 

• Folk- och skolbiblioteken beaktar barnens perspektiv i arbetet med biblioteksrummet. 
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Barn och unga tar del av och skapar olika kulturella uttrycksformer 

• Folkbiblioteken utvecklar aktiviteter för att kunna erbjuda ett varierat programutbud 

och fokusera på barns kreativitet och eget skapande. 

• Folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen arbetar för att behålla en hög kvalitet på 

de litterära arrangemangen inom Kulturnyckeln. 

• Skolbiblioteken anordnar författarbesök för gymnasieelever i samband med 

Kristianstad bokfestival. 

• Skolbibliotekscentralen erbjuder digital fortbildning i kreativt skrivande. 

 

 

Litteratur och läsning 

Läsförståelse, språk, läslust och berättande betyder mycket för kunskapssamhällets utveckling 

och för människors välbefinnande. Att kunna läsa och förstå det man läser är en demokratisk 

fråga. Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling har betydelse för deras 

måluppfyllelse i skolans alla ämnen. Biblioteken har ett tydligt uppdrag att inspirera till 

läsning och lyfta fram litteratur av olika slag och i varierade medieformer.  

 

Mål och strategier: 

 

Människors livskvalitet stärks genom bibliotekens tillgängliggörande av litteratur, läsning 

och berättelser 

• Folkbiblioteken vässar och utvecklar sitt varumärke ”litteratur och läsning” genom att 

använda berättelsen som utgångspunkt.  

• Folkbiblioteken ökar sin attraktionskraft genom att erbjuda ett varierat utbud av 

medieformer. 

• Folkbiblioteken utvecklar det uppsökande arbetet, särskilt mot omsorgsförvaltningens 

mötesplatser och andra aktörer. 

 

Barn, unga och elever upplever läslust och utvecklar sin språkliga förmåga 

• Folk- och skolbiblioteken samverkar för att nå målgruppen barn och unga. 

• Folkbiblioteken arbetar för att skapa vuxna läsande förebilder.  
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• Folkbiblioteken och skolbibliotekscentralen samverkar med förskolan för att stimulera 

barns språkutveckling och läslust, till exempel genom uppbyggnad av arbetet med 

förskolebibliotek. 

• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier och lärare samverkar för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning.  

• Skolbibliotekscentralen samordnar författarbesök för elever i årskurs 8. 

 

 

Digitalisering och informationskunnighet 

Digitaliseringen spelar stor roll för förändring och utveckling av bibliotekens uppgift i 

samhället. En stor del av samhällets tjänster är helt digitala. Internetstiftelsen i Sveriges (IIS) 

undersökning Svenskarna och internet (2018) visar dock att en halv miljon människor inte 

använder internet alls. Den digitala delaktigheten är en demokratifråga, alla ska ha tillgång till 

samhället på samma villkor. Det är därför viktigt att biblioteken arbetar för att fler utvecklar 

sin digitala kompetens. 

 

I Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet framgår att barn och elever ska utveckla en 

adekvat digital kompetens. Enligt strategin har skolbiblioteket en viktig pedagogisk uppgift 

att fylla när det handlar om att stärka elevers kompetenser i bland annat informationssökning 

och källkritik.   

 

Mål och strategier: 

 

Människor stärker sin digitala delaktighet och kompetens 

• Folkbiblioteken arbetar för att skapa digitala lärmiljöer, samt tillsammans med andra 

förvaltningar, ett digitalt lärcentrum. 

• Folkbiblioteken arbetar för att dess användare får kunskap om och använder det 

digitala biblioteket SNOKA. 

 

Barn, unga och elever utvecklar digital kompetens och förmågan att söka information och 

vara källkritisk i olika typer av källor 

• Folkbiblioteken erbjuder barn och unga tillfällen att utforska digitala miljöer till 

exempel genom programmering. 
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• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier och lärare samverkar för att elever ska utveckla 

digital kompetens och informationskunnighet, till exempel i undervisning i källkritik. 

• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier stödjer lärare och elever i urvalet och användandet 

av lärresurser. 

• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier arbetar för att elever ska bli självständiga användare 

av skolbiblioteket, till exempel genom självutlån. 

 

 

Mångfald och tillgänglighet 

Biblioteken ska erbjuda mångfald i innehåll, aktiviteter och arrangemang och ge möjlighet till 

social interaktion och gränsöverskridande möten i en tilltalande och stimulerande miljö.  

I januari 2020 kommer barnkonventionen att bli lag i Sverige. Sedan januari 2020 är 

barnkonventionen lag i Sverige. Med utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna; alla barns lika 

värde, barnets bästa i första hand, barns rätt till utveckling, barns rätt till delaktighet, kommer 

biblioteken att skapa nya arbetssätt för att tillgodose våra yngsta medborgares behov. 

 

Enligt skollagen ska barn och elever ges inflytande över utbildningen. Det ska finnas forum 

för samråd med barn och elever. Alla som arbetar i skolan ska stödja elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd och arbeta för att skapa en tillgänglig miljö för utveckling och 

lärande. 

 

Mål och strategier: 

 

Människor har möjlighet att ta del av och känna igen sig i bibliotekens utbud, oavsett 

förutsättningar som exempelvis funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, kön eller ålder  

• Folkbiblioteken utvecklar funktionalitet och användarvänlighet hos det digitala 

biblioteket SNOKA. 

• Folk- och skolbiblioteken har kännedom om vilka olika språk som talas för att kunna 

erbjuda litteratur på olika modersmål. 

• Folkbiblioteken erbjuder människor med funktionsnedsättning vägledning och 

information om digitala hjälpmedel. 

 

Användare kan påverka bibliotekens utbud 
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• Folkbiblioteken skapar kanaler där användarna ges möjlighet till inflytande. 

 

Barn och ungas åsikter beaktas i bibliotekens verksamheter  

• Folk- och skolbiblioteken skapar forum för barns delaktighet och inflytande. 

 

Elever har en tillgänglig lärmiljö där var och en kan utvecklas utifrån sina förutsättningar 

• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier samverkar med lärare kring elever som är i behov 

av extra anpassningar och särskilt stöd. 

• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier samverkar med lärare som arbetar med flerspråkiga 

elever kring litteratur på olika modersmål. 

• Skolbiblioteken erbjuder lättläst och inläst litteratur. 

• Skolbiblioteket Skolbibliotekarier samverkar med lärare kring användandet av digitala 

verktyg som ett stöd för alla elevers lärande. 
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Utvärdering 

Biblioteksplanen följs upp årligen av representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltningen. Olika underlag tas fram för att synliggöra arbetet med 

planens mål och strategier.  

Styrdokument och riktlinjer 

Bibliotekslag 

FN:s barnkonvention 

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest 

Kultur- och fritidspolitiska strategin 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Läroplaner för olika skolformer  

Nationell biblioteksstrategi 

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

Regional biblioteksplan 2022-2025 

Skollag 

UNESCOS Folk- och skolbiblioteksmanifest 

Vision Kristianstad 2030 Vi lyfter tillsammans 

Strategisk färdplan 2021-2024 

 

Övriga dokument 

Kulturnyckeln 

Svenskarna och internet 2018 
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FÖS § 77 

Beslut: Biblioteksplan för Kristianstad kommun 
Änr BUN 2014/7541 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
gemensamt förslag till reviderad biblioteksplan att gälla för 2023. Nuvarande 
biblioteksplan gäller 2019-2022.  

Den aktuella revideringen av planen betonar vikten av fackutbildad personal i 
skolbiblioteken, och tydliggör på så sätt att skolbiblioteket är en verksamhet vars 
delaktighet i det pedagogiska arbetet i skolan är av vikt för elevernas utveckling och 
lärande. Skolbibliotekariens roll är en tillgång i det språkutvecklande arbetet, i elevernas 
möten med olika kulturformer, för att ge alla elever likvärdig tillgång till litteratur, oavsett 
bakgrund och förutsättningar. Den är även av vikt i arbetet med digitalisering, 
informationskunskap och källkritik. 

Kultur- och fritidsförvaltningen planerar för ett större arbete för revidering av 
biblioteksplan 2024-2027. 

Samverkansgruppens slutsats 

Samverkansgruppen ställer sig bakom förslaget. 

Underlag 

Barn-och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-09-09 

Biblioteksplan 2019-2022 samt revidering 2023 

Barnkonsekvensanalys 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 199 

Revidering av taxa för fritidshem 
Änr KS 2022/983 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och ut-

bildningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i 
fritidshem. Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, 
men kan förekomma även i andra sammanhang då vårdnadshavare är i 
behov av tillfälligt och kortare omsorg av grundskoleelev. Idag är inte 
denna tillfälliga och tidsbegränsade omsorgsmodell närmare reglerad i 
tillämpningsföreskrifterna för Kristianstads kommuns fritidshem.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften 
för en tillfällig placering på fritidshem är 100 kr per dag och elev (oavsett 
antal timmar per dag). Dock får den sammanlagda avgiften för en månad 
inte överstiga maxtaxan för respektive barn. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och ut-
bildningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 185. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-03. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 59. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förslag till reviderade tillämpningsföreskrifter för fritidshem. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 185 

Revidering av taxa för fritidshem 
Änr KS 2022/983 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och ut-
bildningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i 
fritidshem. Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, 
men kan förekomma även i andra sammanhang då vårdnadshavare är i 
behov av tillfälligt och kortare omsorg av grundskoleelev. Idag är inte 
denna tillfälliga och tidsbegränsade omsorgsmodell närmare reglerad i 
tillämpningsföreskrifterna för Kristianstads kommuns fritidshem.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften 
för en tillfällig placering på fritidshem är 100 kr per dag och elev (oavsett 
antal timmar per dag). Dock får den sammanlagda avgiften för en månad 
inte överstiga maxtaxan för respektive barn. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och ut-
bildningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-03. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 59. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förslag till reviderade tillämpningsföreskrifter för fritidshem. 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (2) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-10-03 
Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se  kommunstyrelsen 

  

Revidering av taxa för fritidshem 
Änr KS 2022/983 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxa för tillfällig placering i fritidshem enligt barn- och utbild-
ningsnämndens förslag att gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning 
Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i 
fritidshem. Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, 
men kan förekomma även i andra sammanhang då vårdnadshavare är i behov 
av tillfälligt och kortare omsorg av grundskoleelev. Idag är inte denna tillfälli-
ga och tidsbegränsade omsorgsmodell närmare reglerad i tillämpningsföre-
skrifterna för Kristianstads kommuns fritidshem.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avgiften för en 
tillfällig placering på fritidshem är 100 kr per dag och elev (oavsett antal tim-
mar per dag). Dock får den sammanlagda avgiften för en månad inte överstiga 
maxtaxan för respektive barn. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-03. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 59. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förslag till reviderade tillämpningsföreskrifter för fritidshem. 

 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

 

Petar Cavala   Anders Sandin 
Biträdande kommundirektör   Tillförordnad avdelningschef 

Beslut expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-06  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

BUN § 59 

Revidering av tillämpningsföreskrifter för fritidshem 
avseende tillfällig placering 
Änr BUN 2014/2256 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att tillstyrka förvaltningens förslag om revidering av tillämp-
ningsföreskrifterna för fritidshem avseende tillfällig placering. 

Nämndens behandling 
Skolchef Anders Månsson informerar om förslaget.  

 

Sammanfattning 
Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i 
fritidshem. Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, 
men kan förekomma även i andra sammanhang då vårdnadshavare är i 
behov av tillfälligt och kortare omsorg av grundskoleelev.  

Syftet med den här föreslagna modellen är att ge likvärdiga förutsättningar 
och möjligheter för tillfällig placering i fritidshem. 

Nu gällande tillämpningsföreskrifter för fritidshem kompletteras enligt 
föreslagen reglering av tillfällig placering. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbild-
ningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-06   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att tillstyrka förvaltningens förslag om revidering av tillämp-
ningsföreskrifterna för fritidshem avseende tillfällig placering. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10 

Barnkonsekvensanalys 2022-08-10 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2022-08-10 
Centrala förvaltningen  
Anders Månsson  
0733-135474  
anders.mansson@kristianstad.se Barn- och utbildningsnämnden 

Revidering av tillämpningsföreskrifter för fritidshem avseende 
tillfällig placering 
Änr BUN 2014/2256 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

• Besluta att tillstyrka förvaltningens förslag om revidering av 
tillämpningsföreskrifterna för fritidshem avseende tillfällig placering. 

Sammanfattning 

Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i fritidshem. 
Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, men kan förekomma även i 
andra sammanhang då vårdnadshavare är i behov av tillfälligt och kortare omsorg av 
grundskoleelev.  

Syftet med den här föreslagna modellen är att ge likvärdiga förutsättningar och 
möjligheter för tillfällig placering i fritidshem. 

Nu gällande tillämpningsföreskrifter för fritidshem kompletteras enligt föreslagen 
reglering av tillfällig placering. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10 

Barnkonsekvensanalys 2022-08-10 

  



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

Ärendet 

Tillfällig placering i fritidshem ges till elev som inte redan har en placering i fritidshem. 
Som regel förekommer tillfällig placering främst under skollov, men kan förekomma även i 
andra sammanhang då vårdnadshavare är i behov av tillfälligt och kortare omsorg av 
grundskoleelev. Idag är inte denna tillfälliga och tidsbegränsade omsorgsmodell närmare 
reglerad i tillämpningsföreskrifterna för Kristianstads kommuns fritidshem.  

Syftet med den här föreslagna modellen är att ge likvärdiga förutsättningar och 
möjligheter för tillfällig placering i fritidshem enligt följande: 

• Tillfällig placering beviljas för maximalt fem dagar per månad och maximalt 15 dagar 
per läsår. Om omsorgsbehov finns för länge tid än denna tid ska ansökan göras inom 
ordinarie placeringsrutin med ordinarie taxa. 

• Rektor beslutar om tillfällig placering kan ges med hänsyn till de organisatoriska 
möjligheter som vid tidpunkten råder på berört fritidshem. 

• Avgiften för en tillfällig placering på fritidshem är 100 kr per dag och elev (oavsett 
antal timmar per dag). Dock får den sammanlagda avgifter för en månad inte överstiga 
maxtaxan för resp barn. 

Nu gällande tillämpningsföreskrifter kompletteras enligt ovanstående reglering.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner 
beaktats. 

 

Lina Leyman Nilsson Anders Månsson 
Förvaltningschef Skolchef 

Beslut expedieras till 

Kommunstyrelsen 



BARNKONSEKVENSANALYS FÖR 
BARN 0-18 ÅR 

1 (1) 

 

Registrera: Ja. Kod: Samma som beslut. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Samma som beslut. 
Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina 
rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter  

 
 

Redogör för det förslag på åtgärder och det beslut som planeras:  
Beslut om komplettering av tillämpningsföreskrifterna för fritidshem med reglering av 
tillfällig placering såväl avseende tidsomfång som avgift. 

 
Påverkan av åtgärd/beslut på barn/elever 

 
 ☐ Förslag till beslut förändrar inte för barn jämfört med tidigare  
Redogör för hur förslag till beslut inte förändrar för barn jämfört med tidigare:  
 
  
 
☒ Förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare 
Redogör för hur förslag till beslut förändrar för barn jämfört med tidigare: 
En likvärdig reglering av tillfällig placering i fritidshem säkerställs för samtliga 
fritidshem med Kristianstads kommun som huvudman. 
 

 
Beaktande av barnkonventionens intentioner 

Prövning av barnkonventionen har skett genom konsekvensanalys gentemot 
föreliggande förslag till beslut där barn ges likvärdiga möjligheter till tillfällig placering i 
fritidshem i samtliga fritidshem med Kristianstads kommun som huvudman.  
 

 
Genomförande av barnkonsekvensanalys 

Datum:  
2022-08-10 

Barnkonsekvensanalys genomförd av: 
Anders Månsson, skolchef 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Berörd verksamhet 
Verksamhet/arbetsplats/årskurser:  
Samtliga fritidshem med Kristianstads kommun som huvudman. 
 

 
Planerad åtgärd/beslut 
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Inledning 
I Kristianstads kommun beslutar Elev- och utbildningsnämnden om lokala 
tillämpningsföreskrifter, som är en tillämpning av skollagen och andra statliga 
styrdokument. 

I detta dokument används, i enlighet med 8 kap. skollagen, begreppet vårdnadshavare. I 
enlighet med förarbetena till skollagen kan även omsorgsbehovet hos biologisk förälder 
som inte är barnets vårdnadshavare komma att vägas in, t ex familjehemsförälder.  

Allmänt om placering på fritidshem 
Fritidshemmen i Kristianstads kommuns regi har generellt öppettider mellan klockan 6.30 
– 18.30 vardagar. 

I Kristianstads kommun finns en verksamhet som har öppet dygnet runt under årets alla 
dagar. Läs vidare under rubriken ”Obekväma tider”. 

Vårdnadshavares uppgiftsskyldighet 
Vårdnadshavaren har skyldighet att lämna korrekta uppgifter till Kristianstads kommun 
utifrån gällande tillämpningsföreskrifter. 

Kristianstads kommun har rätt att begära uppgifter om vårdnadshavares arbete/studier. 
Rektor kan vid behov begära intyg om aktuell sysselsättning från arbetsgivare eller 
utbildningsanordnare. 

Rätt till en plats i fritidshem i Kristianstads kommuns regi 
Fritidshem erbjuds enligt skollagen till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. 
Detta innebär att rätt till fritidshem sträcker sig fram till och med avslutningsdagen det 
läsår eleven fyller 13 år (för de flesta elever i åk 6). 

För att beviljas placering i fritidshemmet ska något av nedan vara uppfyllt. 

Boende i kommunen 

Vårdnadshavare, som är folkbokförd tillsammans med sitt barn i Kristianstad 
kommun.  

På väg att flytta in 

Vårdnadshavarna ska kunna styrka att bosättning kommer att ske i Kristianstads 
kommun för att få erbjudande om placering i fritidshemmen.  

Inte folkbokförda 

Placering kan också erbjudas till elev som enligt Skollagen räknas som bosatta i 
Sverige utan att de är folkbokförda i Kristianstads kommun. Detta anges i 29 
kap. 2 § skollagen.  

Särskilda skäl 

Elev som är folkbokförda i annan kommun kan ha rätt till placering om 
särskilda skäl föreligger (9 kap 13 § eller 10 kap 25 § skollagen). Detta kan ske i 
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mån av plats och under förutsättning att ett avtal om ersättning träffas mellan 
hemkommunen och placeringskommunen. 

 

Fritidshem erbjuds endast på samma grundskola som eleven är placerad på 
Elev ska erbjudas fritidshem i eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får 
sin utbildning. Eleven erbjuds därmed endast fritidshem på samma skola som eleven 
annars går i. 
 
Undantag kan förekomma vid ”Obekväma tider”, se mer under den delen.  
 
Elev i grundskolan som har skolskjuts till skolan, i samband med skoldagens början 
och slut, har inte rätt till skolskjuts i samband med fritidshemmets början och slut.   

Gemensam vårdnad 
Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga 
för avgiften. Utgångspunkten är att vårdnadshavarna är överens när placering 
efterfrågas och accepteras, därmed behövs endast en vårdnadshavares acceptans. 

Växelvis boende 

Vistas eleven lika mycket hos båda vårdnadshavarna, växelvis boende, och båda 
vårdnadshavarna har behov av placering för eleven krävs båda vårdnadshavarnas 
samtycke vid exempelvis ansökan till fritidshem. Vid uppsägning behöver båda 
vårdnadshavarna inkomma med varsin uppsägning för respektive del av 
omsorgsbehovet.  

Då båda vårdnadshavarna är platsinnehavare men räknas som separata hushåll, 
vilket ska meddelas så vårdnadshavarna får separata fakturor.  

Boendeförälder 

Om eleven övervägande bor hos en av vårdnadshavarna, boendeföräldern, och 
denne behöver placering för eleven, kan boendeföräldern erbjudas placering utan 
samtycke från den andra vårdnadshavaren.  

Försäkring 
Alla placerade elev är olycksfallsförsäkrade, mer information finns på hemsidan 
www.kristianstad.se/skolforsakring 

Planeringsdagar 
Sex dagar per år har medarbetarna på fritidshem gemensam planering och 
kompetensutveckling. För elev vars vårdnadshavare inte kan ordna tillsyn under 
dessa dagar erbjuds placering på annat fritidshem. 
På kommunens hemsida ”Lov och Läsår” finns information om aktuella läsårstider och 
aktuella datum för respektive skolområdes planeringsdagar. Planeringsdagarna 
medför ingen reducering av avgiften.  
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 Placeringsrutiner 

Ansökan 
När du ska ansöka om placering för din elev i fritidshem kan du göra det via e-tjänst, 
www.kristianstad.se/fritidshem eller via blankett. 

Båda vårdnadshavarnas kontaktuppgifter ska framgå vid anmälan och kommunen skickar 
erbjudande till båda vårdnadshavarna om de har olika adresser. 

 Gällande arbete 

 Tiden som eleven kan vara på fritidshemmet avser arbetstiden och restiden till och 
från arbetet. 

 Gällande studier 

 Tiden som eleven kan vara på fritidshemmet baseras på studiernas omfattning. 

 Gällande föräldraledig 

 Ska uppsägning ske, då placering på fritidshem inte erbjuds. Två månaders 
uppsägningstid. 
 

 Gällande arbetssökande 

 Ska uppsägning ske, då placering på fritidshem inte erbjuds. Ingen uppsägningstid. 
  

 Gällande semester 

 Vid vårdnadshavares semester är eleven också ledig från fritidshemmet.  
 
 Finns ett behov att få lämna eleven vid enstaka dagar under semestern kan rektor, 
efter bedömning, fatta beslut om elevens eventuella vistelsetider på fritidshemmet. 

 
 Gällande sjukskriven och sjukersättning 

 Vårdnadshavare har rätt att behålla placering i fritidshemmet vid sjukskrivning.  
 
 Vid sjukskrivningsperioder, som överstiger två veckor, fattar rektor beslut om 
elevens vistelsetider. Beslutet baseras på den sjukskrivne vårdnadshavarens 
förmåga att sköta om sitt barn. 

 
 

 Friskt barn har rätt till fritidshem då syskon är sjukt 
 

 Vid syskons sjukdom har eleven rätt att vara på fritidshemmet enligt ordinarie 
schema. Regeln gäller dock inte vid smittosamma sjukdomar, se mer information 
www.1177.se. 
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Obekväma tider 
I Kristianstads kommun finns ett fritidshem som har öppet dygnet runt. 

Fritidshem med omsorg på obekväma tider riktar sig till de vårdnadshavare som är 
folkbokförda i Kristianstads kommun och som är i behov av placering på obekväma tider, i 
praktiken innebär det vardagar mellan klockan 18.00 till 06.30 samt lördag, söndag och 
helgdagar hela dygnet.  

Under övriga tider har eleven placering på sitt ordinarie fritidshem. Kristianstads 
kommun ansvarar inte för transport mellan fritidshemmen. 

Behovet av omsorg på obekväma tider ska av kontinuitetsskäl vara regelbundet, 
återkommande under minst tre månader och uppgå till minst 30 timmar per månad. 

Placering kan inte garanteras för obekväma tider inom fyra månader efter 
anmälningsdatum. Kan inte placering erbjudas finns möjligheten att stå kvar i kö för en 
placering, då antalet platser är begränsat. 

 Urvalskriterier för att få placering på fritidshem med omsorg på obekväma 
tider: 

• Ensamstående vårdnadshavare med obekväma arbetstider. 
• Vårdnadshavare i samma hushåll och båda arbetar obekväma tider. 
• Elev med högst antal tillsynstimmar på obekväma tider har företräde till 

plats. 
 

Eleven och vårdnadshavare ska delta vid minst tre inskolningstillfällen innan eleven 
lämnas första gången för natt- eller helgomsorg. 

Då behov av omsorg på obekväm tid upphör, vid exempelvis ändrade arbetsförhållanden, 
ska placeringen lämnas. 

Tillfällig placering fritidshem  
För skolbarn kan kortare tid erbjudas. Detta kan ske t ex under skollov, men även vid 
andra tillfällen. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas vid ansökan om tillfällig tid i 
fritidshem. Placeringen beslutas av rektor för den grundskola där eleven är placerad. Vid 
platsbrist på önskat fritidshem kan placering istället komma att erbjudas på annat 
fritidshem. 

Placeringserbjudande 
Vi strävar efter att lämna besked om placering senast en månad innan önskat 
placeringsdatum, under förutsättning att fullständig ansökan har inkommit i tid. 

Om du som vårdnadshavare inte svarar på placeringserbjudandet inom 
angiven tid, kvarstår inte ansökan och ny ansökan behöver göras för 
placering i fritidshem. 
 
Placeringserbjudande kan inte lämnas förrän samtliga skulder avseende 
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda till Kristianstads 
kommun av vårdnadshavaren som har omsorgsbehovet. 
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Vid accepterande av placeringserbjudande 

När accepterande av placeringserbjudande sker, accepteras Kristianstads 
kommuns tillämpningsföreskrifter, gällande placering i fritidshem. 
Accepterandet ska ske skriftligen. 

Placeringsinnehavare 

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda placeringsinnehavare och därmed 
ansvariga för avgiften.  

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med eleven, så 
kallat växelvis boende, och båda har ett omsorgsbehov är båda 
placeringsinnehavare. Eleven har en placering, men vårdnadshavarna räknas som 
separata hushåll och får delad faktura. 

Schematider och frånvaroanmälan 

Vårdnadshavare är skyldiga att lämna uppgifter om arbets- och studietider. För 
att kunna planera verksamheten är det viktigt att alla inkommer med korrekta 
schematider och frånvaro snarast möjligt i Edlevo-appen (tidigare Tieto Edu). 
Rektor beslutar vilken framförhållning som behövs med hänsyn till lokala 
förutsättningar. 

Mer  information finns på  www.kristianstad.se/franvaroanmalan 

 
Uppgifter om arbets- och studietider ska lämnas 

• Innan placeringen påbörjas. 
• När arbets- och studietiderna ändras. 
• Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen. 

Uppsägning av placering 
Uppsägningen av placering kan du göra det via e-tjänst, www.kristianstad.se/fritidshem 
eller via blankett.  

Uppsägningstiden påbörjas från det datum då uppsägningen inkommit till Kristianstads 
kommun. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Placeringen får endast användas fram 
till den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av 
för sent inkommen uppsägning. 

Vid övergång från förskola till fritidshem ska placeringen sägas upp och då sker ingen 
debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.  

Sker byte från fristående fritidshem till Kristianstads kommuns regi eller tvärtom är 
uppsägningstiden två månader. 

Vårdnadshavare som säger upp en placering och sedan får en ny placering inom tre 
månader kommer att få betala avgift under den mellanliggande perioden, räknat från 
uppsägningsdagen. 

Uppsägningstiden är två månader och gäller från accepterat placeringserbjudande. 
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Upphör tillsynsbehovet grundat på arbete, arbetssökande, föräldraledighet eller studier så 
måste uppsägning ske. 

Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem  
Maxtaxa 
I Kristianstads kommun gäller den av staten fastställda maxtaxan, vilket innebär att taxan 
är inkomstrelaterad men ett tak sätts för hur hög avgiften blir för hushållet. 
 
Månadsavgiften utgår från antal barn i hushållet som har placering i förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg samt familjens sammanlagda bruttoinkomst per år. Ändrad 
inkomst ska anmälas via e-tjänst på hemsidan eller via blankett en månad före 
förändringen. 

Som hushåll räknas gifta/sammanboende/registrerade partners. Bådas inkomster räknas 
som avgiftsgrundande, oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. 
Bruttoinkomsten per månad och hushåll beräknas på årsinkomst/12 max 52 410 kronor 
(2022). Inkomsttaket i taxan indexeras varje år i januari månad, vilket gör att 
avgiftsnivåerna höjs. Avgiften betalas 12 månader om året och den preliminära avgiften 
betalas i förskott. 

Avgift betalas även under barnets sjukdom och vid vårdnadshavares semester eller annan 
ledighet. 

Förändrade familjeförhållanden påverkar avgiften, exempelvis vid skilsmässa/separation, 
giftermål eller nytt samboförhållande.  
 

Inkomstuppgift  
Vårdnadshavare har en skyldighet att lämna korrekta inkomstuppgifter. Detta ska göras 
även då inkomsterna förändras. Skyldighet gäller också att anmäla aktuella 
familjeförhållanden. Lämnas inte korrekta inkomstuppgifter korrigeras detta utifrån den 
inkomstjämförelse som genomförs, se ”Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst”, se 
nedan. 

Inkomstuppgift ska lämnas 
• Innan placeringen påbörjas. 

• När hushållsinkomsten ändras. 

• Om familjeförhållandena ändras. 

• Efter begäran från barn- och utbildningsförvaltningen. 

•  
Skatteverkets uppgift om förvärvsinkomst är avgiftsgrundande 
Exempel på avgiftsgrundande inkomst som räknas (www.skatteverket.se) 

• Skattepliktig inkomst. 

• Föräldrapenning. 
• Arbetslöshetsersättning. 
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• Sjukpenning/ersättning. 

• Utlandsinkomst. 
 

Lämnas inte inkomstuppgift debiteras avgift grundat på maxinkomst. I de fall inkomst har 
lämnats sedan tidigare utgår avgiften från den inkomsten.  
 
Utifrån de inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnar utgår avgifterna och det åligger 
vårdnadshavare att kontrollera att det är rätt avgift som debiteras. 
 
Avgifter för placering i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem  
I Kristianstads kommun utgår avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem från 5 olika taxor inom ramen för maxtaxan. 
 

Taxa Andel av 
hushållets  
månadsinkomst 

Förklaring 

Taxa 1 
 

3 % Gäller för 1-3-åringar i förskola/pedagogisk omsorg och för 
4-6-åringar under den period som grundskolan har 
sommarlov. 

Taxa 2 
 

1 % Gäller för barn i fritidshem och för 1-5-åringar i förskola som 
är i behov av särskilt stöd. 

Taxa 3 
 

0 % Gäller under grundskolans terminer för barn 3-5 år som har 
rätt till allmän förskola. Gäller även elever i fritidshem som 
är i behov av särskilt stöd. 

Taxa 4 
 

1,5 % Gäller 3-6-åringar med tillsynsbehov som har rätt till allmän  
förskola under grundskolans terminer. 

Taxa 5 100 kr per barn och 
dag 

Gäller för barn utan ordinarie placering i fritidshem som har 
tillfällig placering i fritidshem. 

 

Yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 osv.  
 

Ett exempel på beräkning av månadsavgift 
 
Två vårdnadshavare lever tillsammans och har tre barn, 1 år, 4 år och 8 år. Hushållets 
sammanlagda inkomst utgör max, dvs över 52 410 kr i månaden. 
 

 
Barn 1 1 år, förskola 

 
Taxa 1=3 % 1 572 kr 

Barn 2 4 år, förskola (inkl 
allmän förskola) 
 

Taxa 4=1,5 % 786 kr 

Barn 3 8 år, fritidshem 
 

Taxa 2=1 % 524 kr 

SUMMA   2 882 kr 
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Avgifter fr.o.m. 2022-01-01 

Förskola eller pedagogisk omsorg 
Taxa 1  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Andel av hushållets inkomst 3 % 2 % 1 % 0 % 1-3 åringar 
Månadsavgift, vid max 1 572 kr 1 048 kr 524 kr 0 kr 

 

Barn 3-5 år med tillsynsbehov 

Reduceringen gäller under läsåret, dock inte under sommarlovet.  
Reduceringen av avgiften sker automatiskt och vårdnadshavaren 
behöver inte ansöka om det. 
Taxa 4  
under terminerna  

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Andel av hushållets inkomst 2,2 % 1,5 % 0,9 % 0 % 3 åringar from 
höstterminen Månadsavgift, vid max 1 153 kr 786 kr 472 kr 0 kr 
Taxa 1  
under sommarlovet 

 Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Andel av hushållets inkomst 3 % 2 % 1 % 0 % 4-6 åringar under 
sommarlovet Månadsavgift, vid max 1 572 kr 1 048 kr 524 kr 0 kr 

Allmän förskola (inget tillsynsbehov) 
Taxa 3  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Andel av hushållets inkomst  
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

 
0 % 

3-5 åringar (3 
åringar from 
höstterminen) Månadsavgift, vid max 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn i ålder 6-13 år  
Taxa 2  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Andel av hushållets 
inkomst 

 
2 % 

 
1 % 

 
1 % 

 
0 % 

6-13 åringar (6 åringar from 
höstterminen, 13 åringar 
t.o.m. vårterminen)  Månadsavgift, vid max 1 048 kr 524 kr 524 kr 0 kr 

 

Tillfällig placering i fritidshem eller pedagogisk omsorg för barn i ålder 6-13 
år 
Taxa 5  
6-13 åringar (6 åringar fr om 
höstterminen, 13 åringar 
t.o.m. vårterminen)  

100 kr barn och dag. Den sammanlagda avgiften för en månad 
får inte överstiga maxtaxan.  
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Barn i behov av särskilt stöd 
enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen 

Taxa 2  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 
Andel av hushållets 
inkomst 

 
2 % 

 
1 % 

 
1 % 

 
0 % 

1-5 åringar (6 åringar t.o.m. 
vårterminen) i behov av 
särskilt stöd, med 
tillsynsbehov  

Månadsavgift, vid max 1 048 kr 524 kr 524 kr 0 kr 

 
1 - 5 åringar utan tillsynsbehov enligt 8 kap. § 7 och § 9 skollagen 
6 - 13 åringar i fritidshem utan tillsynsbehov enligt 14 kap. § 6 skollagen 
Taxa 3  Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 

Andel av hushållets 
inkomst 

0 % 0 % 0 % 0 % 1-13 åringar utan 
tillsynsbehov 

Månadsavgift, vid max 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

 

Allmänt om avgifter 

Delad faktura 

Överstiger respektive barns sammanlagda avgift maxtaxan reduceras båda 
hushållens avgifter procentuellt. Om en av vårdnadshavarna säger upp 
placeringen eller ändrar inkomst påverkas med automatik den andre 
vårdnadshavarens avgift. 
 
I de fall ett barns vårdnadshavare har gemensam vårdnad, skilda boende och båda 
vårdnadshavarna har behov av tillsyn för barnet, ska var och en debiteras utifrån 
respektive hushåll. 
 
Två avgifter kan därmed utgå för ett barn men totalsumman får inte överstiga maxtaxan.  
 
Exempel:  

1 förskolebarn med tillsynsbehov och två hushåll, Taxa 1 
Steg 1  

vårdnadshavare 1  
hushållets inkomst = 22 000 kr/mån  

 
3 % =660 kr 

vårdnadshavare 2 
hushållets inkomst = 32 000 kr/mån  

 
3 % =960 kr 

 
SUMMA per månad 

 
1 620 kr 

                                                                                                                
Förskolebarnets totala avgift blir 1 620 kr. När avgiften överstiger maxtaxan 
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d.v.s. 1 572 kr sker det en reducering, i detta fall med 48 kr. 
 

 Steg 2  

Procentuell fördelning av reduceringen 

vårdnadshavare 
1 

660 kr/1 620 
kr=41 % 

x 48 kr=20 
kr 

660-20= 640 
kr 

vårdnadshavare 
2 

960 kr/1 620 
kr=59 % 

x 48 kr=28 
kr 

960-28= 932 
kr 

 
SUMMA per 
månad 

           
             1 572 
kr 

  

Efterkontroll med taxerad förvärvsinkomst 
Årligen sker en efterkontroll av vårdnadshavarens inlämnade inkomst mot  
Skatteverkets uppgift om taxerad förvärvsinkomst, i syfte att säkerställa att alla hushåll 
har betalat rätt avgift. Kontrollen avser den av Skattemyndigheten senaste fastställda 
taxerade inkomsten. Avgiftsjustering görs för det aktuella året. Detta kan innebära 
återbetalning eller efterkrav av avgift. Taxerad förvärvsinkomst beräknas utifrån hela 
årets inkomst. En separat faktura skickas till de för avgiften aktuella vårdnadshavarna och 
fakturan ingår i befintliga krav- och avstängningsrutiner. 

 
Återbetalning sker via avdrag på ordinarie faktura eller manuell utbetalning. 

Betalning 
I samband med att placering accepteras anges vem av vårdnadshavarna som ska vara 
fakturamottagare. Fakturamottagare är den som ansvarar för att betalning av  
fakturor avseende placering i förskola/fritidshem sker. 
 
Fakturan skickas ut en gång i månaden under årets samtliga tolv månader,  
förfallodag är i slutet av månaden och avgiften betalas preliminärt i förskott. När  
inkomst eller placering ändras regleras avgiften på nästkommande faktura.  
 
Frågor angående fakturan besvaras av administratör. Information med telefon  
och e-post uppgifter finns på fakturan och på barn- och utbildningsförvaltningens  
hemsida www.kristianstad.se/skollista 

Krav – inkasso 
Fakturor som inte blir betalda i tid handläggs av Kristianstads kommun, 
Redovisningsenheten, telefon växel 044 13 50 00. Redovisningsenheten kan även hjälpa 
till med en avbetalningsplan. För detta tas en avgift ut. 

 
Kristianstads kommun skickar inte ut någon påminnelse. Ett inkassokrav utgår 7 - 13 
dagar efter fakturans förfallodag. På inkassokravet finns besked om att avstängning från 
fortsatt placering övervägs. 
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Avstängning 
Om faktura inte betalas kan avstängning från fortsatt placering ske. 

 
I brev om avstängning, som skickas ut till vårdnadshavare som har skuld framgår det  
från vilket datum avstängning kommer ske om inte betalning görs. Betalning kan  
göras fram till dagen innan enligt avstängningsdatum i brevet. 

 
Rektor informerar vårdnadshavare och medarbetare på berörd avdelning om att 
avstängning träder i kraft. 

 
Om avbetalningsplan beviljats men ej fullföljs meddelar rektor vårdnadshavare samt 
medarbetare att avstängning träder i kraft med omedelbar verkan. 

 
Om avstängning verkställs kan förnyad placering inte beviljas förrän samtliga skulder 
avseende förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg är betalda. Avstängning kan inte 
ske från avgiftsfri allmän förskola. 
 
E-faktura 
Det finns möjlighet att betala via e-faktura. Kontakta din bank eller anmäl via 
internetbanken. 

 
Autogiro 
Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från kundens bankkonto.  

Vill du betala med autogiro beställ blanketten genom att kontakta Kristianstads kommun. 

KIVRA       
För dig som valt att ha tjänsten KIVRA, digital brevlåda, erhålls fakturan denna väg.  

 





 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 205 

Avgiftsfria uteserveringar november 2022 -  
mars 2023 
Änr KS 2022/1226 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 

utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Fördela 0,1 mkr ifrån kommunstyrelsens anslag för senare fördelning 
till tekniska nämnden under förutsättning att kommunfullmäktige be-
slutar om den föreslagna taxeändringen. 

• Tekniska nämnden ansvarar för uppföljning av kravställning på ägaren 
till uteserveringen enligt tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 
2022-10-03 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
den föreslagna taxeändringen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår följande: 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att det avsnitt i gällande 
taxa som reglerar debitering av uteservering utgår under tidsperioden 1 
november 2022 till och med 31 mars år 2023. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att fördela 0,1 mkr ifrån kommun-
styrelsens anslag för senare fördelning till tekniska nämnden under förut-
sättning att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna taxeändring-
en. Tekniska nämnden ansvarar för uppföljning av kravställning på ägaren 
till uteserveringen enligt tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

2022-10-03 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om den 
föreslagna taxeändringen. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads city har kommit in med en ansökan om avgiftsfria uteserve-
ringar under perioden 1 oktober 2022 till 31 mars 2023 för att exempelvis 
kunna bidra till att skapa en ökad känsla av trygghet, trivsel och en levande 
stadskärna under årets mörkaste period, samt skapa inbjudande uteserve-
ringar under höst och vinter som skapar en starkare myskänsla i stadskär-
nan. 

Tekniska förvaltningen är positiv till åtgärden. Dock är det inte genomför-
bart för innevarande månad (oktober) utan lämpligt startdatum är 1 no-
vember 2022. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 0,1 mkr för 
perioden. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebli-
ven intäkt på 0,1 mkr av kommunstyrelsen. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjänsteut-
låtande ställs som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 0,1 mkr för motsvarande period. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens förslag till beslut 2022-10-26. 
Tekniska nämndens beslut 2022-10-20 § 148. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-03. 
Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-06-23 § 73. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-10-20  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

TN § 148 

Avgiftsfria uteserveringar november 2022 - mars 
2023 
Änr TN 2022/2409 

Beslut 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjäns-
teutlåtande ställs som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 0,1 mkr för motsvarande period. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads city har kommit in med en ansökan om avgiftsfria uteserve-
ringar under perioden 1 oktober 2022 till 31 mars 2023 för att exempelvis 
kunna bidra till att skapa en ökad känsla av trygghet, trivsel och en levande 
stadskärna under årets mörkaste period, samt skapa inbjudande uteserve-
ringar under höst och vinter som skapar en starkare myskänsla i stadskär-
nan. 

Tekniska förvaltningen är positiv till åtgärden. Dock är det inte genomför-
bart för innevarande månad (oktober) utan lämpligt startdatum är 1 no-
vember 2023. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 0,1 mkr för 
perioden. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebli-
ven intäkt på 0,1 mkr av kommunstyrelsen. 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-10-21

Ärende: TN 2022/2409

Handling: 2022.10247



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Tekniska nämnden 2022-10-20   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 
utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 
2023. Kravställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjäns-
teutlåtande ställs som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter 
med 0,1 mkr för motsvarande period. 

Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-03 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-06-23 § 73 

 



 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE  1 (3) 
 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Tekniska förvaltningen 2022-10-03 
Anläggning 
Rickard Wilhelmsson 
044132343 
rickard.wilhelmsson@kristianstad.se  Tekniska nämnden 

  

Avgiftsfria uteserveringar 1 november 2022 – 31 
mars 2023 
Änr TN 2022/2409 

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden 
Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige: 

• Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering utgår 
under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 mars år 2023. Krav-
ställning på ägaren till uteserveringen enligt detta tjänsteutlåtande ställs 
som motkrav. 

• Ge tekniska förvaltningen budgetkompensation för uteblivna intäkter med 
0,1 mkr för motsvarande period. 

Sammanfattning 
Kristianstads city har kommit in med en ansökan om avgiftsfria uteservering-
ar under perioden 1 oktober 2022 till 31 mars 2023 för att exempelvis kunna 
bidra till att skapa en ökad känsla av trygghet, trivsel och en levande stads-
kärna under årets mörkaste period, samt skapa inbjudande uteserveringar 
under höst och vinter som skapar en starkare myskänsla i stadskärnan. 

Tekniska förvaltningen är positiv till åtgärden. Dock är det inte genomförbart 
för innevarande månad (oktober) utan lämpligt startdatum är 1 november 
2023. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 0,1 mkr för perioden. 
Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt på 
0,1 mkr av kommunstyrelsen. 

 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-10-21

Ärende: TN 2022/2409

Handling: 2022.10248
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Beslutsunderlag 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-03 

Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-06-23 § 73 

Ärendet 
Kristianstads city har kommit in med en ansökan om avgiftsfria uteservering-
ar under ovan period för att kunna bidra till att skapa en ökad känsla av 
trygghet, trivsel och en levande stadskärna under årets mörkaste period, samt 
skapa inbjudande uteserveringar under höst och vinter som skapar en starka-
re myskänsla i stadskärnan. 

Syftet är också få fler medborgare att vistas ute under denna period och även 
om inte uteserveringarna fylls med folk under vintertid, så skapar det ett sig-
nalvärde till en levande stad. 

Då det i olika undersökningar även framkommit att uteserveringar är något 
som är en återkommande önskan hos medborgarna, ser vi detta som en bra 
åtgärd. 

Det ger också restaurangerna möjlighet till att investera i sina uteserveringar 
med utsmyckning som kommer medborgarna till gagn, och det har också en 
positiv inverkan på butikerna i city om besökare dröjer sig kvar i stadskärnan 
även när mörkret faller.  

Kravställningar på krogarna:   

Motkravet som vi föreslår är att inte använda ytan som förvaringsyta, utan att 
verksamheten måste plocka in de saker som lagts ut under öppettid, samt att 
verksamheten erbjuder utsmyckade och belysta uteserveringar inom det om-
rådet som de har fått lov att ta i anspråk. 

Dessutom ansvarar krogarna själva för renhållning, ogräshantering samt 
eventuell snöröjning i och runt sin serveringsyta.  

Efter förslagsperioden bör en utvärdering utföras för att se om det faller väl 
ut. 

Observera att det endast är den kommunala avgift som utgår under den före-
slagna perioden. I övrigt gäller nuvarande regelverk. I korthet innebär det att 
det inför uppförandet av en uteservering (om de inte redan har ett befintligt 
lov under innevarande säsong) på kommunens mark så ska samråd ske med 
kommunen innan ansökan skickas till polisen. Det gäller både för nyetablering 
och för förändring av befintlig uteservering. Samråd sker enligt riktlinjerna på 
Kristianstads kommuns hemsida: Uteserveringar - Kristianstads kommun. Po-
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lisen kommer i sin tur även fortsatt att ta ut en avgift för tillstånd att använda 
offentlig plats. 

Med anledning av ovanstående är tekniska förvaltningens förslag till tekniska 
nämnden att taxa utgår under tidsperioden 1 november 2022 till och med 31 
mars 2023. Åtgärden medför uteblivna intäkter med cirka 0,1 mkr för perio-
den. Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt 
av kommunstyrelsen. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

Jimmy Källström   Rickard Wilhelmsson 
Förvaltningschef   Avdelningschef anlägg-
ning   

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 



 

 

2020-03-26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
TAXA 
för upplåtelse av offentlig plats 

Tekniska nämnden 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkänd av Tekniska nämnden 2020-04-23 § 61 
Antagen av kommunfullmäktige 2020‐06‐23 § 73 

 
Tekniska förvaltningen 
Kristianstads kommun 

Kristianstads kommun

Datum: 2022-10-21

Ärende: TN 2022/2409

Handling: 2022.10249
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Del 1  

Formalia kring taxa för nyttjande av offentlig plats 

Lagrum 

Den s.k. avgiftslagen (SFS 1957:259) ger kommuner rätt att ta ut en ersättning för upplåtelse 

av offentlig plats. 

Ordningslagen (SFS 1993:1617) skiljer i huvudsak mellan två olika former av upplåtelse av 

offentlig plats. Å ena sidan kan en upplåtelse vara i form av ett tillstånd för anordnande av en 

offentlig tillställning eller en allmän sammankomst (2 kap 4 § ordningslagen). Å andra sidan 

krävs tillstånd för all annan markanvändning som strider mot det på platsen planenligt 

upplåtna ändamålet (3 kap 1 § ordningslagen). 

Avgifter 

Avgift för nyttjande av offentlig plats ska utgå med ett belopp som kan anses skäligt med 

hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 

anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. 

Taxan ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Alla avgifter är inklusive moms.  

Taxa 

Denna taxa ersätter tidigare Taxa för upplåtelse av offentlig plats, antagen av 

Kommunfullmäktige 2016-11-15 § 213. Ny taxa föreslås börja gälla från 2021-01-01. 

Taxan ses över under år 1 i varje ny politisk mandatperiod med nästa uppräkning år 

2023. 

Tekniska förvaltningen debiterar alla kostnader utom uthyrning av scenen i Tivoliparken, 

idrottsplatser samt evenemangsområdena på Norra Åsum och Täppetstranden som debiteras 

av Kultur och fritidsförvaltningen.  

Likabehandling och förutsägbarhet 

Den nya taxan bygger på likabehandlingsprincipen, att den ska vara förutsägbar och det ska 

vara enkelt att utläsa vad olika nyttjanderätter kostar. 

Vissa aktiviteter har särskilt fastställda taxor beroende på om det är en kommersiell eller 

ideell aktör eller om det är ett samarrangemang eller ett kommunarrangemang. Andra 

aktiviteter har en taxa beroende på vilken zon aktiviteten hålls inom. 

Kommersiell eller ideell aktör 

En kommersiell aktör definieras som en aktör som bedriver en verksamhet som omsätter 

pengar och bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former, ofta kallad näringsidkare eller 

företagare. Även verksamhet som bedrivs ideellt eller till självkostnad kan anses som 

kommersiell om den bedrivs i konkurrens med liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte.  

En ideell aktör definieras som en aktör som bedriver en verksamhet på ett organiserat sätt 

utan direkt vinstsyfte och om verksamheten ändå genererar vinst så går vinsten in i den ideella 

verksamheten igen. Jämför med en idrottsförening där eventuell vinst går tillbaka till 
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idrottsföreningen. Ideellt arbete sker ofta i föreningar, nätverk eller som volontärarbete. 

Politiska partier klassas som ideella aktörer. 

 

   Samarrangemang kommunen och extern part 

Ett samarrangemang med kommunen är ett arrangemang som oftast ingår i 

kommunledningskontorets evenemangsplan och där kommunens evenemangsfunktion varit 

drivande i att få ett större arrangemang till Kristianstad. 

Syftet med dessa samarrangemang är att ge kommuninvånarna ett utbud av evenemang som 

annars inte hade placerats i Kristianstads kommun. 

Samarrangemang kan vara i samarbete med extern part som kan vara ideell eller kommersiell. 

Samarbete med kommersiell part inbegriper bl.a. att ett avtal upprättas som reglerar alla 

ekonomiska förutsättningarna mellan kommunen och samarbetsparten. 

 

 

Kommunala arrangemang 

För arrangemang som kommunens förvaltningar ordnar på kommunalägd mark kan en 

avgift tas ut. Polistillstånd för offentlig tillställning eller allmän sammankomst måste sökas. 
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Del 2  

Zonindelning 

Kommunfullmäktige har beslutat att dela in kommunen i tre zoner som anses olika attraktiva och 

därmed kostar olika mycket vid nyttjande. Zonerna illustreras på kartbilagor tillhörande taxan. 

Zon 1 

Gågatorna och torgen i Kristianstad centrum. 

Zon 2 

Delar av Kristianstad centrum, område vid Högskolan Kristianstad, Naturum samt Åhus 

centrum, Åhusparken och parkeringen vid Åhus idrottsplats. 

Zon 3 

Övriga platser i kommunen 

 

 

 













Zonindelning för Åhus 
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Postadress Kontakt Bankgiro Org nr 

Kristianstads kommun 044-13 50 00 657-9536 21 20 00-0951 

291 80 Kristianstad 

www.kristianstad.se 

kommun@kristianstad.se   

 

 

 

2017-07-27  

C4 Teknik 

Anläggning 

Andersson Ulf 

044-135891 

ulf.andersson@kristianstad.se 

 

 

 

 

 

 

 
Prislista 

 

Prislista externa affärer 2018 

Stor Sopmaskin inklusive förare   1250:-/timme 

Liten Sopmaskin inklusive förare   1000:-/timme 

Spolbil inklusive personal    1550:-/timme 

Skyltbil inklusive personal    1200:-/timme 

Lastbil/traktor inklusive förare   800:-/timme 

Lastare inklusive förare    1000:-/timme 

Liten Lastare Inklusive förare   900.-/timme 

Servicebil  Inklusive förare    650:-/timme 

Personal utöver förare     500:-/timme 

 

Priserna avser påbörjad timma vardag. Helgdag eller utanför ordina-

rie arbetstid debiteras dubbel timtaxa. 

Priset är inklusive arbetsledning och administration. 

Arbetschef som godkänt uppdraget ansvarar för debiteringsunderlag 

mot kund. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 203 

Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 
Änr KS 2021/917 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckningar 

”Mikael Persson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att motionen borde ha bifallits.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S) och Agneta Wandefors 
Hörström (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Helen Persson (S), Ulrika Tollgren (S) och Fredrik Winberg (S) har till 
kommunfullmäktige lämnat en motion med titeln ”Uppvärdera träd i urba-
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

na miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till byggnadsnämn-
den. Motionsförslaget är att Kristianstads kommun antar och tillämpar en 
modell som vid projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande 
träds verkliga värden i urbana miljöer samt tar fram en långsiktig plan för 
att råda bot på den generella brist på träd som anges i Kristianstads kom-
muns grönplan. 

Det pågår flera projekt inom kommunen som har beröringspunkter med 
det som efterfrågas i motionen. Ett viktigt projekt är arbetet med den 
kommande trädplanen. Trädplanen ska beskriva hur en långsiktig utveck-
ling av kommunens trädbestånd ska se ut. Förstudien till trädplanen har 
färdigställts av tekniska förvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen har påbörjat ett arbete med att pröva och föreslå nya och för-
ändrade arbetssätt och rutiner som kan stärka de biologiska och rekreativa 
värdena i Kristianstads kommun, där träden är en viktig del. Arbetet är en 
åtgärd som kopplar till grönplanen och kommunens strategiska färdplan 
2021-2024. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-12 § 187. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-09-27 § 154. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-19 § 8. 
Remiss 2021-09-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 173. 
Motion 2021-09-13. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 187 

Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 
Änr KS 2021/917 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer byggnadsnämndens förslag till beslut mot Anders Tells 
(S) med fleras och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt byggnadsnämndens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Helen Persson (S), Ulrika Tollgren (S) och Fredrik Winberg (S) har till 
kommunfullmäktige lämnat en motion med titeln ”Uppvärdera träd i urba-
na miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till byggnadsnämn-
den. Motionsförslaget är att Kristianstads kommun antar och tillämpar en 
modell som vid projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande 
träds verkliga värden i urbana miljöer samt tar fram en långsiktig plan för 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-12  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

att råda bot på den generella brist på träd som anges i Kristianstads kom-
muns grönplan. 

Det pågår flera projekt inom kommunen som har beröringspunkter med 
det som efterfrågas i motionen. Ett viktigt projekt är arbetet med den 
kommande trädplanen. Trädplanen ska beskriva hur en långsiktig utveck-
ling av kommunens trädbestånd ska se ut. Förstudien till trädplanen har 
färdigställts av tekniska förvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen har påbörjat ett arbete med att pröva och föreslå nya och för-
ändrade arbetssätt och rutiner som kan stärka de biologiska och rekreativa 
värdena i Kristianstads kommun, där träden är en viktig del. Arbetet är en 
åtgärd som kopplar till grönplanen och kommunens strategiska färdplan 
2021-2024. 

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2022-09-27 § 154. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-14. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-19 § 8. 
Remiss 2021-09-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 173. 
Motion 2021-09-13. 
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Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2022-09-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BN § 154 

Remiss motion uppvärdera träd i urbana miljöer 
Änr BN BN2 2021/1866 

Beslut 

Byggnadsnämnden beslutar 

 Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

Yrkande 
Fredrik Winberg (S) med instämmande av socialdemokratiska gruppen 
yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer Fredrik Winbergs yrkande mot förvaltningens förslag 
till beslut mot varandra och finner att byggnadsnämnden avslår Fredrik 
Winbergs yrkande. 

Reservation  
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har lämnat en motion med titeln ”Uppvärdera träd i 
urbana miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till 
förvaltningarna. Motionsförslaget är att Kristianstads kommun antar och 
tillämpar en modell som vid projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna 
och åldrande träds verkliga värden i urbana miljöer samt tar fram en 
långsiktig plan för att råda bot på den generella brist på träd som anges i 
Kristianstads kommuns grönplan.  
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Sammanträdesdatum 

 

Byggnadsnämnden 2022-09-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Det pågår flera projekt inom kommunen som har beröringspunkter med 
det som efterfrågas i motionen. Ett viktigt projekt är arbetet med den 
kommande trädplanen. Trädplanen ska beskriva hur en långsiktig 
utveckling av kommunens trädbestånd ska se ut. Förstudien till 
trädplanen har färdigställts av tekniska förvaltningen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att 
pröva och föreslå nya och förändrade arbetssätt och rutiner som kan 
stärka de biologiska och rekreativa värdena i Kristianstads kommun, där 
träden är en viktig del.  Arbetet är en åtgärd som kopplar till grönplanen 
och kommunens strategiska färdplan 2021-2024.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg-
nadsnämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggndsnämnden 

 Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
anse motionen besvarad  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-14 
Beslut KSAU § 8: 2022-01-19 Återremiss 
Beslut BN § 234: 2021-11-02 
Tjänsteutlåtande, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-10-18 
Remiss 2021-09-10 ”Motion – uppvärdera träd i urbana miljöer  
Motion ”Uppvärdera träd i urbana miljöer” från förslagsställarna, 2021-
09-13 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

2022-09-14 
Planavdelningen 
Rebecka Danielsson 
Telefon 044-132864 
e-post rebecka.danielsson@kristianstad.se  Byggnadsnämnden 

  

Motion – Uppvärdera träd i urbana miljöer 
Dnr BN 2021-1866 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
byggnadsnämnden 
• Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad  

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat en motion med titeln ”Uppvärdera träd i 
urbana miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till 
förvaltningarna. Motionsförslaget är att Kristianstads kommun antar och 
tillämpar en modell som vid projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och 
åldrande träds verkliga värden i urbana miljöer samt tar fram en långsiktig 
plan för att råda bot på den generella brist på träd som anges i Kristianstads 
kommuns grönplan.  

Det pågår flera projekt inom kommunen som har beröringspunkter med det 
som efterfrågas i motionen. Ett viktigt projekt är arbetet med den kommande 
trädplanen. Trädplanen ska beskriva hur en långsiktig utveckling av 
kommunens trädbestånd ska se ut. Förstudien till trädplanen har färdigställts 
av tekniska förvaltningen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att 
pröva och föreslå nya och förändrade arbetssätt och rutiner som kan stärka de 
biologiska och rekreativa värdena i Kristianstads kommun, där träden är en 
viktig del.  Arbetet är en åtgärd som kopplar till grönplanen och kommunens 
strategiska färdplan 2021-2024.  
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-14 
• Beslut KSAU § 8: 2022-01-19 Återremiss 
• Beslut BN § 234: 2021-11-02 
• Tjänsteutlåtande, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-10-18 
• Remiss 2021-09-10 ”Motion – uppvärdera träd i urbana miljöer  
• Motion ”Uppvärdera träd i urbana miljöer” från förslagsställarna, 2021-09-13 

Ärendet 
Den socialdemokratiska gruppen har lämnat in en motion med titeln 
”Uppvärdera träd i urbana miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på 
remiss till förvaltningarna.  

Motionsförslaget är: 

• att Kristianstads kommun antar och tillämpar en modell som vid 
projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande träds verkliga 
värden i urbana miljöer. 

• att Kristianstads kommun tar fram en långsiktig plan för att råda bot på 
den generella brist på träd som anges i Kristianstads kommuns grönplan. 

________________________________________________________________________________________ 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar, vilket även förs fram i 
motionen, att Kristianstads kommun har flera antagna dokument som på ett 
övergripande sätt beskriver gröna miljöers och träds värden.  

Kommunstyrelsen antog 2019-03-20 en Grönplan och i den finns förslag på 
åtgärder för att stärka förekomsten av träd i urbana miljöer. I Grönplanen 
finns bland annat riktlinjer och åtgärder kopplade till krontäckningen i 
Kristianstad samt bevarande av befintliga och särskilt skyddsvärda träd.  

I naturvårdsprogrammet (för Kristianstads kommun 2016–2020) presenteras 
åtgärder som att peka ut ett visst antal evighetsträd, tillämpa hänsynsavstånd 
mellan värdefulla trädmiljöer och bebyggelse, öka förutsättningarna för den 
biologiska mångfalden kopplad till trädmiljöer samt informera allmänheten 
om åtgärder som genomförs för att bevara träd i stadsmiljö. 

Som komplement till de befintliga dokument som finns framtagna så har 
Tekniska förvaltningen tagit fram en förstudie till trädplanen och under 2022 
har medel avsatts på tekniska förvaltningen för att påbörja arbetet med att ta 
fram en trädplan för Kristianstad. Trädplanens syfte är att både beskriva vad 
vi har för urbant trädbestånd samt hur det ska förvaltas och utvecklas för att 
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vi ska uppnå det trädbeståndet vi vill ha. Arbetet med trädplanen är viktigt 
och projektet bör till viss del kunna tillgodose det som efterfrågas i motionen. 

Utöver tekniska förvaltningens uppdrag att ta fram en trädplan, så finns ett 
nyligen uppstartat förvaltningsöverskridande arbete, med syfte att ”pröva och 
föreslå nya och förändrade arbetssätt och rutiner som kan balansera och 
förstärka de grönblå värdena i Kristianstads kommun i det tidiga skedet av 
exploateringsprocessen”. Planavdelningen är sammankallande och leder 
projektet tillsammans med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. 
Uppdraget är i grunden en utpekad åtgärd i grönplanen som den Strategisk 
Samhällsbyggnadsgruppen (SSAM) valt att prioritera under 2022. Fokus var 
ursprungligen att arbeta fram en balanserings- och kompensationsmodell 
inom kommunen som utgår ifrån befintliga värden på platsen och lägger mest 
fokus på planprocessen. Under uppstartsfasen breddades uppdraget för att 
inkludera hela exploateringsprocessen (från idé till genomförande) och även 
möjligheten att med nya eller förändrade arbetssätt och rutiner utveckla den 
grönblå strukturen på platser där de biologiska och rekreativa värdena är få 
eller till och med saknas.  

Projektet dockar väl in i strategisk färdplan 2021–2024 där ett av målen är 
”Hållbarhet” och indikatorvärdet beskrivs som ”Antalet insatser för att stärka 
den biologiska mångfalden”. 

Projektets syftar även till att öka medvetenheten internt inom kommunen 
kring behovet av att tidigt i processen lyfta fram de grönblå- och rekreativa 
värdena för att de inte ska påverkas negativt senare under 
exploateringsprocessen. Efter genomfört projekt ska arbetsgruppen lämna 
förslag på arbetssätt och/eller rutiner som genom implementering i 
Kristianstads kommun kan stärka de biologiska och rekreativa värdena vid 
exploatering, och i och med det även träds värden.  

Trädplanen i kombination med ovanstående projekt kring balansering och 
förstärkning av de grönblå värdena i Kristianstads kommun, bedöms kunna 
tillgodose det som motionen efterfrågar. 

 
 
 
 

Tommy Danielsson  Daniel Wasden  Rebecka Danielsson 
  
Förvaltningschef                           Planchef                                           Planeringsarkitekt   
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 8 

Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 
Änr KS 2021/917 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till byggnadsnämnden då nämnden endast 

föreslår förslag till beslut till en av motionens två förslag till beslutssat-
ser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till byggnadsnämnden då 
nämnden endast föreslår förslag till beslut till en av motionens två förslag 
till beslutssatser. 

 

Sammanfattning 
Helen Persson (S), Ulrika Tollgren (S) och Fredrik Winberg (S) har lämnat 
in en motion med titeln "Uppvärdera träd i urbana miljöer" som kommun-
styrelsen skickat ut på remiss till byggnadsnämnden. Förslaget är: 

- att Kristianstads kommun antar och tillämpar en modell som vid 
projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande träds 
verkliga värden i urbana miljöer. 

- att Kristianstads kommun tar fram en långsiktig plan för att råda 
bot på den generella brist på träd som anges i Kristianstads kom-
muns grönplan. 

Kristianstads kommun har i både grönplanen och naturvårdsprogrammet 
förslag på åtgärder för att stärka förekomst av träd i urbana miljöer, bland 
annat att en trädplan tas fram för kommunen. Tekniska förvaltningen har 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

påbörjat arbetet med en förstudie till en trädplan för att kartlägga förut-
sättningar och resursbehov. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till att en 
trädplan tas fram för kommunen som både belyser träds betydelse i urbana 
miljöer och planerar för utveckling av träd i urbana miljöer. 

Byggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla motionen om att uppvärdera träd i urbana miljöer. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens beslut 2021-11-02 § 234. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-18. 
Remiss 2021-09-10. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 173. 
Motion 2021-06-10. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
Per Blomberg
044-132614
per.blomberg@kristianstad.se

2021-10-18

Byggnadsnämnden

Remiss motion uppvärdera träd i urbana miljöer 
Dnr BN 2021-001866

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
Byggnadsnämnden

 Att byggnadsnämnden tillstyrker motionen om att uppvärdera träd 
urbana miljöer.

Sammanfattning

Ulrika Tollgren (S) har lämnat in en motion med titeln ”Uppvärdera träd i 
urbana miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till 
förvaltningarna. Förslaget är:

 att Kristianstads kommun antar och tillämpar en modell som vid 
projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande träds 
verkliga värden i urbana miljöer.

 att Kristianstads kommun tar fram en långsiktig plan för att råda bot 
på den generella brist på träd som anges i Kristianstads kommuns 
grönplan.

Kristianstads kommun har i både grönplanen och naturvårdsprogrammet 
förslag på åtgärder för att stärka förekomst av träd i urbana miljöer, bland 
annat att en trädplan tas fram för kommunen. Tekniska förvaltningen har 
påbörjat arbetet med en förstudie till en trädplan för att kartlägga 
förutsättningar och resursbehov. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
ställer sig positiv till att en trädplan tas fram för kommunen som både belyser 
träds betydelse i urbana miljöer och planerar för utveckling av träd i urbana 
miljöer.

Beslutsunderlag

Motion från Ulrika Tollgren (S)
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Ärendet

Ulrika Tollgren (S) har lämnat in en motion med titeln ”Uppvärdera träd i 
urbana miljöer” som kommunstyrelsen skickat ut på remiss till 
förvaltningarna. Motionen har föranletts av planarbetet med en ny skola på 
Östra kasern där en rad med 50-60 åriga oxlar föreslås fällas. Deras värde 
enligt Alnarpsmodellen uppskattas till ca 2 945 826 sek i 
återställningskostnad med därtill hörande samhällsnyttor i form av olika 
ekosystemtjänster som kolbindning, partikelfilter, ljuddämpning, 
beskuggning, pollinering, biologisk mångfald etc.

Förslaget är:

• att Kristianstads kommun antar och tillämpar en modell som vid 
projektering tar hänsyn till vuxna, fullvuxna och åldrande träds verkliga 
värden i urbana miljöer.

• att Kristianstads kommun tar fram en långsiktig plan för att råda bot på 
den generella brist på träd som anges i Kristianstads kommuns grönplan.

Kristianstads kommun har i både grönplanen och naturvårdsprogrammet förslag på 
åtgärder för att stärka förekomst av träd i urbana miljöer, bland annat att en trädplan tas 
fram för kommunen. I grönplanen finns riktlinjer och åtgärder som:

 Krontäckningen bör öka i Kristianstad och ett riktvärde bör vara 20% (är 14% 
idag).

 Befintliga träd ges i så stor utsträckning som möjligt utrymme att bevaras och 
särskilt skyddsvärda träd bör skyddas i plan.

 Ta fram en trädplan som beskriver utvecklingsbehov och förvaltning av träd på 
offentlig mark. Prioritet: B, Ansvar: C4T.

I naturvårdsprogrammet finns åtgärder som:

 Peka ut ett visst antal evighetsträd som kommunen ser som extra viktiga att 
bevara.

 Använda hänsynsavstånd mellan värdefulla trädmiljöer och bebyggelse vid 
exploatering.

 Öka förutsättningarna för den biologiska mångfalden kopplad till trädmiljöer på 
detaljplanelagd park- och naturmark.

 Informera allmänheten om åtgärder som genomförs för att bevara träd i 
stadsmiljö.
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Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med en förstudie till en trädplan för att 
kartlägga förutsättningar och resursbehov. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
ställer sig positiv till att en trädplan tas fram för kommunen som både belyser träds 
betydelse i urbana miljöer och planerar för utveckling av träd i urbana miljöer. 

Tommy Danielsson Roger Jönsson Per Blomberg
förvaltningschef stadsarkitekt planeringsarkitekt

Beslut expedieras till
Beslut inklusive tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen



  1(1) 
 

 

REMISS 
 

Kommunledningskontoret 
2021-09-10  

Kansliavdelningen 
Hanna Nicander 
044132226 
hanna.nicander@kristianstad.se 

 

 

 

Mottagare   Byggnadsnämnden  

Ärendenummer  KS 2021/917 

Ärende   Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 

För yttrande    Snarast eller senast 2021-12-03 

Yttrandet skickas till  kommunledningskontoret@kristianstad.se  
    eller via Evolution till kommunledningskontoret 

 

 

Hanna Nicander 
Kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-06-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 173 

Motion - Uppvärdera träd i urbana miljöer 
Änr KS 2021/917 

Beslut 
• Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Helen Persson (S), Ulrika Tollgren (S) och Fredrik Winberg (S) föreslår i 
motion att uppvärdera träd i urbana miljöer. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-06-10. 



Dina uppgifter
Dina uppgifter

Förnamn

Ulrika

Efternamn

Tollgren

E-post

ulrika.tollgren@kristianstad.se

Telefon

0738-083773

Partitillhörighet

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Moderaterna

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Åhuspartiet

Ingen partitillhörighet

 

Medmotionärer

 
Namn E-post Partitillhörighet
Helen Persson helen.b.nr2@hotma

il.com 
Socialdemokratern
a

Fredrik Winberg fredrik.winberg75
@gmail.com 

Socialdemokratern
a

Motion
Motion

MOTION
2021-06-10

1 (2)
Ärendenummer: KS 2021/917

  Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

  



Motionstitel

Uppvärdera träd i urbana miljöer

Motionsbeskrivning

Motionen föreslår att Kristianstads kommun utformar en modell och en 
långsiktig plan för att råda bot på den generella brist på träd i urbana miljöer som 
påtalas i kommunens grönplan.

 2 (2)
Ärendenummer: KS 2021/917
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 Motion  
 

Uppvärdera träd i urbana miljöer 

I samband med att Allöskolan byggs föreslås allén med 50–60-åriga oxelträd att fällas. Ibland är det 
nödvändigt att fälla träd men vi socialdemokrater upplever att trädfällning snarare är norm än 
undantag vid nybyggnationer i Kristianstads kommun. Vi vill genom denna motion understryka 
behovet men framförallt värdet av att behålla etablerade träd i våra tätorter. 

I det aktuella exemplet gäller att trädet oxel har sitt huvudsakliga utbredningsområde i Sverige och 
då endast söder om Dalälven. Oxlar är relativt tåliga gentemot både vind och luftföroreningar och 
kan bli 200 år utan att för den skull bli alltför höga vilket gjort dem lämpliga som stadsträd. Oxlarna i 
den aktuella trädallén har således ännu inte nått medelåldern utan kan jämföras med 25–30 åringar 
översatt till en människas livstid. Oxelträd har ofta förekommit på åkerholmar och invid betesmarker, 
helst i kalkhaltig jord. Då betesmarkerna i stor utsträckning försvunnit anses numera storvuxen oxel 
som sällsynt och därmed även de organismer som är beroende av sådana. I tidigare sekler var oxel 
ett ganska vanligt vårdträd invid gamla torp och gårdar. 

Åtskilliga kommuner, så även Kristianstad, har börjat att värdera träd i urbana miljöer ekonomiskt 
utifrån vad en nyplantering skulle kosta. Alnarpsmodellen är exempel på en sådan metod framtagen 
av SLU. På s. 23 i planbeskrivningen för Östra Kasern 3 står ”Trädraden har mycket höga värden 
för den biologiska mångfalden, samt visuellt som ridå. Återställningskostnad för trädraden enligt 
Alnarpsmodellen är ca 2 945 826 sek.”. SLU arbetar med att förbättra Alnarpsmodellen så att hänsyn 
även tas till ekosystemtjänster såsom rening av luft, kyleffekter eller värdet av biologisk mångfald. 
Under rubriken Ekosystemtjänster (s.23) står att ”Befintliga ekosystemtjänster inom planområdet 
domineras av träd som bidrar till luftrening, beskuggning, har funktion som kolsänka, utgör pollen- 
och nektarkälla samt utgör födoresurs för bland annat fåglar.” 

Bristen på uppvuxna träd påpekas också Kristianstads kommuns grönplan där det konstateras att vi 
har en generell brist på träd. Då byggnader ofta behöver byggas om var 50-60:e år har detta inneburit 
en brist på fullvuxna och åldrande träd på kommunal mark. I grönplanen står också att “Ett enda träd 
på rätt plats kan vara skillnaden på liv och död för många organismer. Det tar också många år för 
ett träd att etablera sig och det kan ge liv och göra nytta för andra växter, djur, svampar och bakterier 
under flera människoåldrar. Olika arter är knutna till olika träd och olika livsstadier hos trädet. Ett 
träd gör även nytta sedan det har dött, både stående och liggande.”  

Träd i Kristianstads urbana miljöer ges alltså ett tungt värde vid både planarbeten och i gällande 
strategiska dokument såsom grönplanen. Ändå är det ändå alldeles för ofta som styrdokumentens 
kloka formuleringar inte omsätts i praktiska beslut och handling. Planerna stannar vid att vara 
drömmar och vackra ord utan krav på efterlevnad. 

Träden i Sveriges produktionsskogar avverkas oftast innan de når den delen av sin livscykel då de 
biologiska värdena ökar. Därför innehåller våra icke skyddade skogar få fullvuxna och åldrande träd. 
Det innebär att träd på offentliga platser spelar en viktig roll för den biologiska mångfald som är 
beroende av dessa livsmiljöer. Träd erbjuder även ett stort antal ekosystemtjänster och bidrar till 
ökat välbefinnande för oss medborgare som bor eller vistas i kommunens olika tätorter. 

Därför kräver vi: 
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➢ att Kristianstads kommun antar och tillämpar en modell som vid projektering tar hänsyn till 
vuxna, fullvuxna och åldrande träds verkliga värden i urbana miljöer 

➢ att Kristianstads kommun tar fram en långsiktig plan för att råda bot på den generella brist på 
träd som anges i Kristianstads kommuns grönplan. 
 
 

För den socialdemokratiska gruppen 

Helen Persson, vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden (s) 

Ulrika Tollgren, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden (s) 

Fredrik Winberg, vice ordförande byggnadsnämnden (s) 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 204 

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 
Änr KS 2022/535 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för 
hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter krigs-
slut skulle kunna se ut under förutsättning att kommunfullmäktige bi-
faller motionen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår i en motion att påbörja en 
utredning om förutsättningarna för ett tvillingstadsprojekt med en 
ukrainsk stad.  

Kommunledningskontoret bedömer att en utredning av förutsättningarna 
för ett eventuellt samarbetsprojekt med en ukrainsk stad/kommun kan 
genomföras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla motionen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-10-26  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för 
hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter krigs-
slut skulle kunna se ut under förutsättning att kommunfullmäktige bi-
faller motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-10-19 § 204. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 98. 
Motion 2022-05-06. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KSAU § 204 

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 
Änr KS 2022/535 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för 
hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter krigs-
slut skulle kunna se ut under förutsättning att kommunfullmäktige bi-
faller motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår i en motion att påbörja en 
utredning om förutsättningarna för ett tvillingstadsprojekt med en 
ukrainsk stad.  

Kommunledningskontoret bedömer att en utredning av förutsättningarna 
för ett eventuellt samarbetsprojekt med en ukrainsk stad/kommun kan 
genomföras. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Uppdra åt kommunledningskontoret att utreda förutsättningarna för 
hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter krigs-
slut skulle kunna se ut under förutsättning att kommunfullmäktige bi-
faller motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 98. 
Motion 2022-05-06. 
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Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

  
Kommunledningskontoret 2022-10-05 
Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling 
Elisabet Farner 
044132698 
elisabet.farner@kristianstad.se  Kommunstyrelsen 

  

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 
Änr KS 2022/535 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
Att föreslå kommunfullmäktige 

• bifalla motionen och uppdra kommunstyrelsen att utreda förutsättningar-
na för hur utformningen av ett samarbete med en stad i Ukraina efter 
krigsslut skulle kunna se ut. 

Sammanfattning 
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår i en motion att påbörja en ut-
redning om förutsättningarna för ett tvillingstadsprojekt med en ukrainsk 
stad.  

Kommunledningskontoret bedömer att en utredning av förutsättningarna för 
ett eventuellt samarbetsprojekt med en ukrainsk stad/kommun kan genomfö-
ras. 

Beslutsunderlag 
Motion – Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 2022-05-06 

Beslut kommunfullmäktige 2022-05-10 

Remiss – Motion – Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 2022-05-18 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-05 

Ärendet 
Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår i en motion att påbörja en ut-
redning om förutsättningarna för ett tvillingstadsprojekt med en ukrainsk 
stad.  



 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) 
 

 

När den mest akuta fasen i konflikten passerat, kommer hela Ukraina stå inför 
utmaningar kopplade till återuppbyggnad av städer, institutioner och samhäl-
len och landet kommer behöva stöd från omvärlden för att kunna genomföra 
detta. I dagsläget är det omöjligt att säga hur kriget kommer att utvecklas eller 
hur länge det kommer pågå.  Det är även omöjligt att säga när i tiden det kan 
bli möjligt att ingå i ett samarbete med en ukrainsk stad/kommun.  

Kommunledningskontoret bedömer att det föreligger goda skäl att genomföra 
en utredning av förutsättningarna för ett fördjupat samarbete med en 
ukrainsk stad/kommun. En sådan utredning behöver vara grundlig och bland 
annat innehålla en analys av vilken typ av stöd som kan erbjudas och en kost-
nads -och effektanalys. 

Barnkonsekvensanalys 
Beslutet förändrar inte för barn jämfört med tidigare. 

 

 

Petar Cavala          Eva-Marie Hagström 
Biträdande kommundirektör  Avdelningschef 

Beslut expedieras till 
Ange mottagare för beslut här 
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REMISS 
 

Kommunledningskontoret 
2022-05-18  

Kansliavdelningen 
Andrea Ax Karlsén 
044135184 
andrea.karlsen@kristianstad.se 

 

 

 

Mottagare   Avdelningen för tillväxt och hållbar utveck-
ling  

Ärendenummer  KS 2022/535 

Ärende   Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i 
    Ukraina! 

För yttrande    Senast 2022-08-12 

Yttrandet    Skapas/läggs i ärendet i Evolution 
 

 

Andrea Ax Karlsén 
Nämndsekreterare 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 98 

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 
Änr KS 2022/535 

Beslut 
• Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Katarina Honoré (S) och Anders Tell (S) föreslår i en motion att skaffa en 
tvillingstad i Ukraina. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-05-06. 
Bilaga till motion 2022-05-06. 



Inskickat av: KATARINA HONORÉ
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Ärendenummer
#1853

Datum
2022-05-06 09:19

 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Motionstitel
Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0709-264311

 E-postadress
Katarina honore@kristianstad.se

 Telefon
0709-264311

 Postnummer och ort
291 95 Färlöv

 Adress

 För- och efternamn
KATARINA HONORÉ

Politikertjänsten

1. Ärendetyp

Dina uppgifter

Ange partitillhörighet
Socialdemokraterna

Vad vill du göra?
Motion

2. Ärendet

Motion
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

Motionsbeskrivning
Kommunfullmäktige
Motion
Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina!
Det kommer en dag efter det förfärliga och förödande kriget i Ukraina. Det betyder att det kommer att behövas mycket stora 
insatser för att återuppbygga landet. EU:s ledare har för sin del beslutat att inrätta en solidaritetsfond och samarbetar nära med IMF 
och Världsbanken för att mobilisera mer ekonomiskt stöd (Se brev från Europeiska rådets ordförande Charles Michel till 
organisationen för kommuner och regioner i Ukraina).
I brevet framkommer att President Volodymyr Zelenskyj framfört idén om att skapa tvillingstäder till ukrainska städer som behöver 
stöd i återuppbyggnaden. Vi tycker, liksom Charles Michel, att det här är en bra idé. Även om det är för tidigt för något konkret 
ställningstagande om hur det kan utvecklas, kan vi redan nu börja utreda förutsättningarna för hur ett tvillingstadsprojekt kan 
utformas. Det kan lämpligen involvera såväl kommun som näringsliv och civilsamhälle.
Vi föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar att påbörja en utredning om förutsättningarna för ett tvillingstadsprojekt med en ukrainsk stad.
För den socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige
Kristianstad
2022-05-05
Anders Tell&#8203;&#8203;Katarina Honoré
Oppositionsråd&#8203;Ledamot, KS Au
Bilaga: Brev från Europeiska rådets ordförande Charles Michel, till den ukrainska organisationen för kommuner och regioner.

Ev. Medmotionärer
För- och efternamn Partitillhörighet E-postadress

AndersTell Socialdemokraterna Anders.tell@kristianstad.se

   

Personuppgiftshantering
Jag godkänner att ni behandlar mina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
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Kommunledningskontoret 

 

2022-11-15  

 

Inkomna motioner, interpellationer, frågor och 

medborgarförslag kommunfullmäktige 2022-11-15 

Ärende 27 

  Änr 

1.  Medborgarförslag - Toaletter i kombination med ett enklare  

omklädningsrum på lilla idrottsplatsen i Vä 

2022/1022 

2.  Medborgarförslag - Belysning vid lekplatsen Möllebacken 2022/1128 

3.  Medborgarförslag - Belysning på grönområdet på Möllebacken 2022/1129 

4.  Medborgarförslag - Vägskötsel inom detaljplan Linderöd 2022/1134 

5.  Medborgarförslag - Flytta biblioteket till gamla badhuset Tivolibadet 2022/1136 

6.  Medborgarförslag - Fortsatt möjlighet att gå på fritidsgårdar tills 

man tar studenten 

2022/1192 

7.  Medborgarförslag - Informationstavla vid Näsby  

kasernetablissemang nuvarande Högskolan 

2022/1212 

8.  Medborgarförslag - Säkrare övergång övergångsstället ner till Coop 

Vä från byn 

2022/1238 

9.  Medborgarförslag - Cykelbana ner till Liviushallen på Öllsjö  

industriområde 

2022/1239 

10.  Medborgarförslag - Bom vid överfart idrottsplatsen Källans väg 2022/1240 

11.  Medborgarförslag - Starta projekt för att motverka matsvinn 2022/1254 

12.  Medborgarförslag - Bygg en ordentlig skateboardpark i Fjälkinge 

nära tågstationen 

2022/1255 

13.  Medborgarförslag - Förbättra miljön på Åhus torg 2022/1259 

14.  Medborgarförslag - Hundrastgård på Näsby 2022/1263 

15.  Medborgarförslag - Betalparkeringar på gatorna på Gamla Näsby 2022/1271 



 
 2(2) 

 

 

 

 

 

16.  Medborgarförslag - Belysning vid pulkabacken i Öllsjö staddelspark 2022/1274 

17.  Medborgarförslag - Fågelbord vid korsningen Östra Boulevarden 

mot Stallgatan 

2022/1282 

18.  Medborgarförslag - Belysning på cykelvägen mellan Balsby och  

Kulltorp 

2022/1289 

19.  Medborgarförslag - Sätt upp nät på fotbollsmålen i parken vid  

Rödaledsvägen på Kulltorp 

2022/1317 

20.  Medborgarförslag - Bygg supercykelväg mellan Vä och CSK 2022/1330 
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
En eller möjligen två toaletter i kombination med ett enklare omklädningsrum på 'lilla' idrottsplatsen i Vä.
Dvs den som ligger i korsningen av Hallarödsvägen och Skepparslövsvägen.

Motivering kring förslaget
Det sker träning och i bland match(er) på den lilla / enkla fotbollsplanen i Vä.
Ofta är det yngre som spelar och tränar.
När nöden tränger på, så finns det inget ställa att lösa detta på i närområdet.
Mitt förstag är ett enklare omklädningsrum i kombination med en eller två toaletter, som är låsta när aktivitet inte pågår, så att det 
inte vandaliseras.
Enklare redskap kan också förvaras där i så fall, t.ex bevattningsmaskinen.
Är det 'nöd' så är det, och yngre har troligen svårare att hantera detta än äldre.
Placeringen skulle kunna vara mot mitten av Hallarödsvägen t.ex, men närheten till vatten, el och avlopp får nog styra.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Tydligen så ska det inte finnas belysning på Möllebacken? Men det ska göras vid en fin lekplats. Hur tänker ni vi ska leka där med 
våra barn vintertid? Det blir kolsvart rätt tidigt och då kan man ju knappast vara på en lekplats?? Eller tänker ni man enbart ska leka 
på lekplatsen under sommartid?

Motivering kring förslaget
Vi behöver självklart belysning på lekplatsen och runt om vid våra cykelbanor!! Vi bor många på Möllebacken och vill att barnen 
ska kunna visas och använda lekplatsen och aktiveras UTE, även vintertid!
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Belysning på grönområdet på Möllebacken. Främst det mellan Kupolvägen och Hjulhusvägen.

Motivering kring förslaget
En renovering av lekplatsen är planerad, men lekplatsen kommer inte att kunna användas i totalt mörker.
Det är även många med hundar på Möllebacken som känner sig otrygga att vara ute på kvällen i totalt mörker.
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Datum
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Vägskötsel inom detaljplan Linderöd.
I byn finns en vägförenings sedan många år tillbaka, föreningen för en tyst och näst intill
Dold verksamhet, hör finns en styrelse som beslutar om vägavgift för grusvägar, det betalas kanske av 80 % men inga krav på 
protokoll, betalning och inga krav på redovisning förutom utgifter och inkomster samt behållning under året.
Hur kan detta få fortgå att bybor själv skall sköta vägar inom tätorten och som en gång i tiden innefattades i detaljplan upprättat av 
kommunen.
I tex Tollarp och Åhus är det ingen som betalar för sitt vägunderhåll inom detaljplan.
Det ingår i den tomtkostnad som är satt och sedan är det kommun som sköter vägar.
Varför är det skillnad på linderöd och andra orter i kommun.
Asfalt hade varit det mest lämpliga att belägga vägarna inom området, samt skylta att max 40 km gäller inom byn.
Vägförening belägger NYTT GRUS OCH med vägsalt
,vattenskyddsområdet varje
år.
Tacksam för ett uppriktigt svar varför det är såhär i Linderöd
Mvh 

Motivering kring förslaget
Rättvisa mellan tätorter i kommun.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (55 KB)FB_IMG_1665052844235.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 | 291 80 Kristianstad | 044-13 50 00 | Organisationsnummer 212000-0951Kristianstads kommun
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se

 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Flytta biblioteket till gamla badhuset, Tivolibadet.

Motivering kring förslaget
För att öka tillgängligheten till biblioteket. Nära att parkera på naturum samt buss- och tågförbindelser.
Barn i synnerhet behöver ha böcker i sin närhet för att öka läsupplevelser och ordförståelse.
Ett bibliotek som ligger i kanten av Helge å kan bli en upplevelse tillsammans med Naturum. Halmstads bibliotek ligger vid Nissan 
och titta gärna på det.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Att man ska få fortsätta gå i fritidsgården fram till studenten.

Motivering kring förslaget
Jag tycker att man ska kunna fortsätta gå till fritidsgården fram till studenten, det vill säga, 19 år. Studenten är en bra tidpunkt att 
sätta stopp, då det är sista året i gymnasiet innan man börjar plugga vidare/jobba.
Det ger ungdomar en plats att umgås på fritiden, och man kan även använda det för att plugga tillsammans.
Jag vill bara lägga till, att förutom det här extra året, menar jag också att alla ska sluta gå samtidigt. Alla ska sluta ha tillgänglighet 
dit vid studenten, annars får alla olika värde av sina pengar. Fyller du år i januari och betalar medlemsavgiften så är det pengar i 
sjön, i december så får du mer värde än någon annan.
Alla ska få lika mycket ut av sina pengar
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 Notifieringar
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 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Önskemål om någon förändring för säkrare Övergång på övergångsstället ner till Coop vä från byn. Hastigheten är 40 km/h men 
efter flertal gånger studerat trafiken så kör folk alldeles för fort. Det är idag väldigt mörkt där.

Motivering kring förslaget
Mitt förslag är att det skulle sättas upp "blixtljus" vid övergångsstället som visar att det är folk där, alternativt farthinder som hade 
gjort att folk hade sänkt hastigheten där.
Det har hänt flera olyckor där tidigare.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (506 KB)Screenshot_20221025_081759_com.google.android.apps.maps~2.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Cykelbana ner till Liviushallen på Öllsjö industriområde.

Motivering kring förslaget
Idag saknas det cykelbana på Öllsjö industriområde ner till Liviushallen.
Om jag förstått det rätt så använder sig Öllsjö skola sig av Liviushallen, när barnen går dit så går dom på en industrigata med tung 
trafik på. Liviushallen använda även mycket på kvällar till ex gymnastik, fotboll osv.
Som föräldrar hade det känns bättre om barnen kom ifrån vägen, speciellt nu när det är så mörkt ute.
Jag var i kontakt med någon person på kommunen idag och fick besked att gräsmattorna längs vägen (utanför tomterna) tillhör 
kommunen så det finns märkligther till förändring.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (527 KB)Screenshot_20221025_081955_com.google.android.apps.maps~2.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Bom vid överfart till vägen.

Motivering kring förslaget
I söndags fick jag veta att det hade hänt en olycka med ett barn som hade cyklat rätt ut samtidigt som det kom en bil på vägen.
Gång/cykelvägen mellan hallarödavägen och källans väg har idag vägbommar och hinder på 2 övergångar men saknar något vid 
idrottsplatsen där det är skymt och en liten nerförsbacke i slutet. Önskemål hade varit att satt upp en bom som hade gjort att man är 
tvungen att stanna innan man korsar vägen.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (1,09 MB)Screenshot_20221025_082207_com.google.android.apps.maps.jpg
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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 Notifieringar
E-post

 E-postadress

 För- och efternamn

Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Matsvinn
Det finns så många människor i vår kommun som inte har så mycket pengar, många flyktingar som nu kommit från Ukraina som 
får under existensminium. Även många hemlösa i vår stad. Många seniorer som jobbat i hela sitt liv som lever på gränsen till 
fattigdom. Familjer som inte får ihop ekonomin (framför allt nu när allt blivit så mycket dyrare)
Vi har mycket matsvinn i kommunen och mitt förslag är att vi ska kunna ta hand om den maten.
Det slängs mycket nylagad mat i skolor, ålderdomshem som vi kunde förpackat och gett till våra hemlösa och flyktingar.

Motivering kring förslaget
Matsvinn:
Mitt förslag är att vi tillsammans med Näringslivs chefen i Kristianstad startar ett projekt som ska ta hand om vårt matsvinn i 
Kristianstad.
Jag vet att vi har ett ställe där vissa företag ger till (Maträddarna) men vi behöver få till ett större samarbete, vi behöver få till 
samarbete med alla företag, affärer och restauranger om överbliven mat.
Även alla omsorgsboende och skolor skulle kunna förpacka maten och frysa ner.
Vi slänger så mycket mat, låt det gå till de som behöver den.
Jag vet att det finns företag som fryser ner och sen slänger det, varför slänga varor som funkar?
Det finns massor av lediga lokaler inne i city, varför inte anställa någon som kan rodda med allt sånt och öppna ett större 
Maträddare?
Se till så det är öppet varje dag.
Man får ansöka om kort, precis som man gjort på Maträddarna.
Tillsätt en projekt grupp, tillsammans kan man utforma ett ännu bättre koncept.
Tillsammans kan vi göra så mycket mer för att hjälpa de som behöver hjälp. Det finns så många som vill hjälpa till men de vet inte 
vart de ska vända sig. I Mjällby finns det ett projekt som heter Sträck ut en hand, ta hjälp av dem för att se hur de lagt upp sitt jobb.
Vi måste kunna visa Sverige att vi är en kommun som verkligen hjälper varandra och även stoppar matsvinnet gör vår planet lite 
bättre.
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Hej! Jag tycker att det ska byggas en ordentlig skateboardpark i Fjälkinge nära tågstationen.

Motivering kring förslaget
Detta för att det behövs en skatepark och det är långt att ta sig till den nya parken i Åhus. Parken får gärna påminna om den i Åhus 
samt även hämta lite inspiration från skateparken i Bromölla.
Hälsningar

Genom pappa 
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter
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Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Förslag om att förbättra miljön på Åhus torg
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Motivering kring förslaget
Åhus Torg den 26/11 klockan 14:50 (se bifogade bilder)
Ja, så här ser det ut en vanlig vardag i oktober. Inget särskilt händer. Det är inte begravning eller någon annan aktivitet i kyrkan som 
kan vara orsak till antalet bilar här.
Vilka är det som parkerar på Torget? Ja, självklart de boende men så många bilar har de väl inte så att de behöver parkera mitt på 
Torget? Nej, min teori är parkeringsbegränsningen dels på Köpmannagatan, dels på parkering vid ICA. Det märktes nämligen 
direkt när tvåtimmars-begränsningen infördes på Köpmannagatan.
Det ser väl inte så farligt ut säger nog vän av (o)ordning, trafiken kommer ju fram. Ja, nu ja! Kom och titta i påsk eller i sommar. 
Då är det bekvämt att parkera på Torget för det är ju både gratis och nära till allt. Då råder det total oreda och anarki och 
svordomarna osar från de som blivit instängda.
Ska det vara så här på vårt vackra Torg? Nej säger jag och flera med mig.
Mitt förslag till lösning är följande:
1. Inför samma parkeringsbegränsningar som gäller på Köpmannagatan med tillägget att 2-timmarsgränsen ska gälla alla dagar, 
förslagsvis mellan klocka 8 till 18. Hänvisa till P-skivor och olika parkeringsappar.
2. Inför boendeparkering för de som har Torget som boendeadress och för dem som har boendeadress i omedelbar anslutning till 
Torget på tillfartsgatorna och den ska vara avgiftsfri.
3. Skylta tydligt och informera brett innan begränsningen införs.
4. Anlita parkeringsvakter utrustade med sunt förnuft.
Två timmars fri parkering räcker gott och väl för att deltaga i en kyrklig aktivitet som bröllop, begravning, dop, gudstjänst, konsert 
med mera. Det räcker även för ett restaurangbesök, att njuta en glass, ta en fika eller en promenad längs Skeppsbron.
De som arbetar i närheten av Torget och parkerar där kommer naturligtvis att protestera men det är ingen rättighet att ha bekvämt 
gångavstånd till sin arbetsplats från bilen och inget man kan kräva.
Inför detta och vi får tillbaka vårt vackra Torg.

 ej berättigad till boendeparkering enligt förslaget ovan.

Bifoga filer till förslaget (bilder, dokument, ritningar)
Du kan bifoga filer upp till maxtaket av 25mb. 

    (814 KB)Torget 1.jfif
    (1,07 MB)Torget 2.jfif
    (423 KB)Åhus Torg.docx

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Vi hund ägare skulle vilja ha en hundrastgård på Näsby.

Motivering kring förslaget
Vet att ni att ni ville göra en på hjärte backen men vissa sa i mot detta .
Har ni planerat in att bygga en någon annan stans. Jag vet att det finns ett önskemål av många hund ägare .
Vi hund ägare hoppas att ni har en planering för detta.
MV
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Betalparkeringar på gatorna på Gamla Näsby.

Motivering kring förslaget
Då alltfler flerfamiljshus byggts på Gamla Näsby har parkerade bilar på gatorna ökat i mängd. Innebär bl.a. svårare framkomlighet 
för boende i villorna samt även för t ex sopbilar mm.
Detta finns idag redan på tex EgnaHem samt Söder.
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Belysning vid pulkabacken i Öllsjö staddelspark. Vid gång- cykelväg parallellt med Rollos väg mot Jellingvägen finns det behov av 
belysning både för promenad, cykel och pulkaåkning.

Motivering kring förslaget
Väldigt mörkt vid pulkabacken samt på gång- cykelväg. Behövs belysning där i en för övrigt trevlig park.
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Jag önskar belysning på cykelvägen mellan Balsby och Kulltorp.

Motivering kring förslaget
Motiveringen är att få fler att cykla istället för att köra bil från Balsby till stan. Där är så mörkt nu på vintertid.
Finns det lampor som tänds när det kommer någon så de inte behöver stå tända hela tiden på natten?
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Förslag till att sätta upp nät på fotbollsmålen i parken vid Rödaledsvägen på Kulltorp.

Motivering kring förslaget
Förslaget gäller att sätta upp nät på fotbollsmålen i parken vid Rödaledsvägen på Kulltorp. Det står inget nummer vid lekparken. I 
folkmun går parken under benämningen Televinkenparken. Det bor många barn i området och det skulle gynna dem om näten 
skulle sättas upp. Det skulle göra att barnen spontant skulle spela mer fotboll. Som det ser ut nu i parken är där bara ramarna till 
målen vilket gör att fotbollarna skjuts iväg och måste hämtas bland annat på gatan där det kör bilar. En liten insats skulle förbättra 
barnen välmående.
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Medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Dina uppgifter

Vad är det du vill göra?
Medborgarförslag

Finns det flera förslagsställare än du själv?
Nej

2. Medborgarförslag

Förslaget i korthet
Bygg supercykelväg mellan vä och csk så snart som möjligt.

Motivering kring förslaget
Idag är cykelbanorna i dåligt skick underhållsmässigt. Vinterröjningen är dåligt prioriterad, på sommaren hänger grenar och häckar 
ut i cykelbanorna. Många korsningar som passeras och bilister är stressade och har dålig sikt på cykeltrafiken. Många vill inte cykla 
pga detta. Man ska inte behöva riskera livet för att ta sig till jobbet. Att prioritera en supercykelväg utan korsande biltrafik skulle 
göra att fler cyklar. Blir bättre för miljön om fler parkerar sina bilar. Och en förbättring för vardagsmotionen.
En supercykelväg tror jag prioriteras högre även när det gäller snöröjning och är i bra skick året runt än dagens gång och 
cykelbanor.
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