
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunfullmäktige 2017-03-14

Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 – 17:15

Beslutande Enligt förteckning           
               
               
               
               
               
               

Ersättare                
               
               
               

Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef           
Gunnel Olsson, nämndsekreterare
          

               

Utses att justera Lena Fantenberg (S) Göran Montan (M)      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-03-28 

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Marie Färm
51-55, 57-65, 67-87

Ordförande …………………………
……………Anna-Kerstin Larsson

Justerare …………………………
……………

……………………………
……..Lena Fantenberg (S) Göran Montan (M)

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-03-14

Datum då
anslaget sätts upp

2017-03-29 Datum då 
anslaget tas ned

2017-04-20

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

Underskrift ..........................................................................................

      
Marie Färm

Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2017-03-14 
 
Plats och tid  
 

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

 
Beslutande Se deltagarlista.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Ersättare                   
                   
                   
                   
Övriga närvarande                   
                   

                   

 Utses att justera Lena Fantenberg (S) Göran Montan (M)       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-03-14 

 
Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer 56, 66 

  Marie Färm 

 
Ordförande ………………………………………   
 Anna-Kerstin Larsson             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….

 
 

 Lena Fantenberg (S) Göran Montan (M)       

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-03-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-03-15 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-04-06 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  ........................................................................................  

 
       

Marie Färm 
 

Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktiges sammanträde 2017- 03-14 
 
Ledamöter  Parti Tjänstgörande ersättare  
Andersson Jens SD   
Bagan Thord S Lars Olsson  
Berger Dan S   
Björck Gunilla S   
Book Birgitta S   
Borglund Christina KD   
Bruce Emma S Jens Nordwander  
Carlsson Jan S   
Carlsson Magnus M Ewa Jakobsen  
Ceimertz Ludvig M   
Danielsson Kamilla L   
Dayib  Qalinle C   
Dellios Vukic Ellena L   
Emilsson Malin S   
Eriksson Marianne S   
Fasth  Jonas L   
Fritzon Heléne S Tommy Nilsson  
Fälth Simonsson Annelie SD   
Hannevind Sven-Åke SD Inga Rosén  
Hasanaj Qazim S   
Haskå Stefan M   
Hedenström Caroline M   
Heise Kalle MP Linda Pettersson  
Henriz Carl-Henrik MP   
Hermansson Sten L   
Holst  Lena C   
Honoré Katarina S   
Håkansson Jonny SD Ulf Börkell  
Javurek Radovan L   
Johansson Peter M   
Johnsson Jörgen L   
Jörgensen Elisabeth MP   
Kron Bo S   
Kronbäck Johan S   
Larsson Anna-Kerstin L   



Lekandersson Andreas SD   
Lööv Birgitta V   
Mohlin Bengt M   
Montan Göran M   
Månsson Pierre L   
Nareman Mahmood S   
Nilsson Anders SD   
Nilsson Carl-Henrik SD   
Nilsson Ida MP   
Nilsson Maria S   
Nilsson Niclas SD   
Nilsson Sven C   
Nordeman Björn SD   
Norén Jessi S Tommy Carlsson  
Olander Sylvia M   
Olsson Jan ÅÅ Kjell-Erik Ståhl  
Olsson Lena M   
Persson Ulf C   
Reimers Anita SD   
Reimers Sven-Ove SD   
Rickardsson Gösta L   
Sandelin Roland S   
Silverbern Bo M   
Stanojevic Ruzica V   
Stone Anders SD Niklas Lauden  
Sturesson Therese S Martin Lovén  
Svensson Anders S   
Svensson Yvonne SD   
Söder Björn SD   
Tell Anders S   
Thorsson Lisbeth L   
Tollgren Ulrika S   
Wandefors-Hörström Agneta S Lena Fantenberg  
Weber Katharina C Karl Gemfeldt  
Wemby Eva M Monica Roos  
Winberg Fredrik S   

 



 

 

 

KALLELSE med föredragningslista 

 
1(3) 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 
  
Sekreterare: Marie Färm  

Tfn:       044-13 51 15 
E-post:  marie.farm@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 14 mars 2017 kl. 13:00 

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i 
Kristianstad 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Anmälan om ersättare  

2 Upprop  

3 Val av justerare  

4 Informationer 2017/5 

5 Ledamöternas frågestund 2017/6 

6 Delgivningar 2016/1291 

A Länsstyrelsen i Skåne meddelande 2017-01-31 – Protokoll över inspektion av 
kommunens överförmyndarverksamhet. 

 

B Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2017-02-03 – Ny ersättare i 
Kommunfullmäktige efter Davor Vuleta (M). 

 

7 Reservation samt försäljning av verksamhetsmark i Nya Ängamöllan till 
Tectum Byggnader AB 

2016/1314 

8 Överlåta Ränndalen 2 inom Nya Ängamöllans verksamhetsområde till 
Lastbilsmöllan Fastighets AB 

2015/1263 

9 Klimatväxling 2016/1133 

10 Ärende- och dokumenthanteringspolicy 2013/681 

11 Revidering av Kommunfullmäktiges arbetsordning 2017/121 

12 Motion - Bygg en gångbro vid Axonaskolan Tollarp 2016/505 

 



 

 
KALLELSE med föredragningslista 2(3) 

 
  

Ärenden  

13 Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig för oskyddade trafikanter? 2015/810 

14 Motion - Bygg ett landmärke på Barbackatomten 2015/1212 

15 Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör inrätta ett litterärt pris till 
Birgitta Trotzigs minne 

2013/995 

16 Medborgarförslag - Öppna upp den gamla campingen vid Stubbagatan, som 
ställplats för husbilsturismen 

2016/553 

17 Medborgarförslag - Billigare badkort till pensionärer 2015/193 

18 Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden - Oskar Frykholm 
(V) 

2017/191 

19 Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden - 
Jenny Jönsson (V) 

2017/190 

20 Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande och ersättare i Gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster - Leif Rülf 

2017/8 

21 Avsägelse som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden – Lena Holst (C) 2017/214 

22 Avsägelse som ersättare i Byggnadsnämnden – Helen Persson (S) 2017/206 

23 Eventuella övriga valärenden  

24 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag  

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i 
Kristianstad fr o m 2017-03-06. 

Kristianstad 2017-03-01 

 

 Anna-Kerstin Larsson 
 Kommunfullmäktiges ordförande 

  



 

 
KALLELSE med föredragningslista 3(3) 

 
  
Tilläggsärenden 

Valärenden 

Fyllnadsval av ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Linnéa Sjögren (S). 

Fyllnadsval av ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden efter Mats Edin (S). 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Arbete- och välfärdsnämnden efter Maria Nilsson 
(S) och Anne Wågström (S). 
Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Byggnadsnämnden - Abdikarim Hassan (-). 

Fyllnadsval av ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden efter Davor Vuleta (M). 

Fyllnadsval av nämndeman i Kristianstads Tingsrätt efter Franc Krizanec (M). 

Motioner, interpellationer och medborgarförslag 

Motion från Ida Nilsson (MP) – Stoppa utsmyckning av staden som kommer från djur. 

Interpellation från Niclas Nilsson (SD) till Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Anders Tell (S) – Undersök extremismen i skolorna. 

Interpellation från Anneli Fälth-Simonsson (SD) till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Anders Tell (S) – Hur skall unga barn som inte går på förskola på 
Gamlegården och Charlottensborg lära sig svenska? 

Medborgarförslag - Behov av lokaler för ideella föreningar. 

Medborgarförslag – Arbeta aktivt med att förverkliga de 17 globala hållbarhetsmålen i 
FN:s agenda 2030. 

Medborgarförslag - Säg upp avtalet med Coor och återinför intern service och städ i 
kommunal regi.  

Medborgarförslag - Laddstolpar för elbilar vid kommunala inrättningar.  

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på Åhus Fritidsgård.   

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på Åhus Fritidsgård.  

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på Åhus Fritidsgård.  

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på Åhus Fritidsgård.  

Medborgarförslag - Förbjud cirkusar med djur på kommunal mark i Kristianstad 
kommun. 

Medborgarförslag – Ställplats för husbilar i Kristianstad.  

Medborgarförslag – Använd klimatpolitikens finansiering till skola, vård, omsorg, vägar 
och infrastruktur.  
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Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 51

Informationer
Änr KS 2017/5

Kommunikationschef Eva Mårtensson och kommunikationsstrateg Malin 
Bergkvist ger en presentation av nya Kristianstad.se

Revisionens ordförande Göran Sevebrant (M) - Revisionsrapport Granskning 
av avtalshantering inom kommunstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden – uppföljning av rapport från 2013/2014.

Revisionens ordförande Göran Sevebrant (M) - Revisionsrapport Granskning 
av strategisk personalförsörjning.

Revisionens ordförande Göran Sevebrant (M) – Revisionsrapport Granskning 
av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
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Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 88

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/6

Ida Nilsson (MP) frågar Pierre Månsson (L) - Publiceringar av handlingarna 
till Kommunfullmäktiges kallelser på hemsidan.

Pierre Månsson (L) svarar på frågan.

Björn Söder (SD) frågar Sven Nilsson (C) - Vilka åtgärder kommer att vidtas 
för att öka trycket i Vattentornet i Åhus.

Sven Nilsson (C) svarar på frågan.

Peter Johansson (M) frågar Lena Holst (L) - Läget på Räddningstjänsten 
under 2016, vilka förändringar har skett.

Lena Holst (L) svarar på frågan.

     

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 89

Delgivningar
Änr KS 2016/1291

Beslut

 Till handlingarna.

Länsstyrelsen i Skåne meddelande 2017-01-31 – Protokoll över inspektion 
av kommunens överförmyndarverksamhet.

Länsstyrelsen i Skåne län protokoll 2017-02-03 – Ny ersättare i Kommun-
fullmäktige efter Davor Vuleta (M). 
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 52

Reservation samt försäljning av verksamhets-
mark i Nya Ängamöllan till Tectum Byggnader 
AB
Änr KS 2016/1314

Beslut

 Ingå reservationsavtal samt överlåta cirka 19 000 m² verksamhets-
mark till Tectum Byggnader AB inom Nya Ängamöllan.

Sammanfattning

Tectum Byggnader AB är intresserade av att reservera samt förvärva del 
av den nybildade fastigheten Kristianstad Nocken 1, inom Nya Ängamöl-
lans verksamhetsområde. Markområdet är cirka 19 000 m² stort och säljs 
till ett markpris om 350 kr/m² för 10 000 m² av markområdets areal samt 
275 kr/m² för resterande areal. Totalt blir köpeskillingen cirka 5 975 000 
kr. Tectum avser att förvärva marken för att uppföra en byggnad för 
industriverksamhet, dels för egen verksamhet samt även för uthyrning av 
lokaler.

Ett reservationsavtal har undertecknats av Tectum AB.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Ingå reservationsavtal samt överlåta cirka 19 000 m² verksamhets-
mark till Tectum Byggnader AB inom Nya Ängmamöllan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 26
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-08 § 27.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-26.
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Kartbilaga.
Översiktskarta.
Reservationsavtal undertecknat av Tectum Byggnader AB.
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KF § 53

Överlåta Ränndalen 2 inom Nya Ängamöllans 
verksamhetsområde till Lastbilsmöllan Fastig-
hets AB
Änr KS 2015/1263

Beslut

 Ingå köpekontrakt med Lastbilsmöllan Fastighets AB, för överlåtande av 
fastigheten Kristianstad Ränndalen 2 till en köpeskilling om 
9 000 000 kr.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Pierre Månsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning

Kommunen har den 2016-07-06 ingått avsiktsförklaring för att reservera aktu-
ellt markområde, se kartbilaga, till Börjessons Lastbilar AB:s verksamhet: 
stationering, service och reparation av fordon. 

Fastighetsbildning har genomförts som överensstämmer med undertecknad 
avsiktsförklaring, varmed fastigheten Kristianstad Ränndalen 2 har bildats, för 
Börjessons Lastbilar AB att förvärva. Börjessons Lastbilar AB har bildat bola-
get Lastbilsmöllan Fastighets AB som ska agera köpare av marken, och part i 
köpeavtalet.

Priset för fastigheten är beräknat utifrån beslutat tomtpris: 350 kr/m² för 10 000 
m² av fastighetens areal samt 275 kr/m² för resterande del av fastighetens areal. 
Fastigheten är 30 000 m² stor och köpeskillingen blir således 9 000 000 kr.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Ingå köpekontrakt med Lastbilsmöllan Fastighets AB, för överlåtande av 
fastigheten Kristianstad Ränndalen 2 till en köpeskilling om 
9 000 000 kr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 27
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-08 § 28.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-25.
Kartbilaga.
Översiktskarta.
Köpekontrakt undertecknat av Lastbilsmöllan Fastighets AB.
Avsiktsförklaring undertecknad 2016-07-06.
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KF § 54

Klimatväxling
Änr KS 2016/1133

Beslut

 Klimatavgiften ska tas ut från och med 2017-07-01 och till att börja 
med gälla till och med 2020-12-31.

Reservation

Peter Johansson (M), Niclas Nilsson (SD) och Christina Borglund (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Niclas Nilsson (SD), Peter Johansson (M), Caroline Hedenström (M), 
Christina Borglund (KD), Bo Silverbern (M) och Eva Jakobsen (M) yrkar 
avslag på Kommunstyrelsens förslag.

Fredrik Winberg (S), Ida Nilsson (MP), Lena Holst (C), Ulrika Tollgren 
(S), Ruzica Stanojevic (V), Pierre Månsson (L), Carl-Henrik Henriz 
(MP) och Birgitta Lööv (V) bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Kommun-
styrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs
Följande voteringsproposition upprättas och godkänns;

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag
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Voteringsresultat
Omröstning företages öppet och utfaller med  45 ja-röster och 26 nej-
röst.

Sammanfattning

Kristianstads kommun ligger väl till i arbetet med att bli fossilbränslefri 
inom såväl elanvändning som uppvärmning. En hel del arbete återstår 
emellertid när det gäller kommunkoncernens egna transporter där ande-
len fossilfritt endast uppgår till cirka 46 %. Förslaget till klimatväxling 
syftar till att snabba på utvecklingen mot en fossilbränslefri kommun.

Förslaget innebär att en klimatavgift införs på resor och transporter. På 
kort sikt kan det innebära en kostnadsökning för kommunens förvaltning-
ar. Avgiften återförs dock efter avrop till de förvaltningar där den upp-
stått avsätts för att användas till klimatåtgärder i verksamheterna.

Detta är en av de åtgärder som kan bidra till att förbättra kommunens 
möjligheter att kommunen kan bli fossilbränslefri till 2020.

Ärendet har initierats av klimatberedningen och godkänts på beredning-
ens sammanträde 2016-11-16 efter att förvaltningarnas synpunkter in-
hämtats. Kristdemokraterna har dock framlagt skriftlig reservation mot 
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Klimatavgiften ska tas ut från och med 2017-07-01 och till att börja 
med gälla till och med 2020-12-31.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-08 § 30.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-18.
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KF § 55

Ärende- och dokumenthanteringspolicy
Änr KS 2013/681

Beslut

 Anta ärende- och dokumenthanteringspolicy för Kristianstads kommun.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2004-06-16 § 174 styrdokument för ärendehan-
tering. Styrdokumentet har med tiden blivit inaktuellt och kommunlednings-
kontoret har arbetat med att uppdatera dokumentet och skapa ett ”levande” 
arbetsverktyg. Styrdokumentet föreslås nu vara uppdelat i en policy (beslut 
fattas av Kommunfullmäktige) och en handbok (beslut fattas av Kommun-
styrelsen) där handboken föreslås vara vägvisande för övriga nämnder.

Alla nämnder utom Barn- och utbildningsnämnden har svarat på utskickad 
remiss och samtliga är positiva till förslagen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anta ärende- och dokumenthanteringspolicy för Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-08 § 31.
Kommunledingskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-30.
Ärende- och dokumenthanteringspolicy för Kristianstads kommun.
Handbok för dokument- och ärendehantering för Kristianstads kommun.
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KF § 56

Revidering av Kommunfullmäktiges arbets-
ordning
Änr KS 2017/121

Beslut

 Fastställa reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag 2017-01-31.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kristianstads kommun har tagit fram ytterligare e-tjänster där möjlighe-
ten nu finns för våra förtroendevalda att lämna in motioner, interpellatio-
ner samt avsägelse från politiskt uppdrag via e-tjänst. Som Kommunfull-
mäktiges arbetsordning är utformad idag medges ej att motioner och 
interpellationer lämnas in elektroniskt. Kommunledningskontoret har 
därför upprättat förslag till ändring av Kommunfullmäktiges arbetsord-
ning och föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 
fastställa revideringen.

Kommunfullmäktiges arbetsordning 29 § första stycket, gammal lydelse; 
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En motion

- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 
ledamöter.

Ny lydelse;

- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera 
ledamöter. Huvudmotionären ska vara legitimerad genom under-
tecknande eller elektronisk identifiering. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 31§ första stycket, gammal lydelse; 

En interpellation 

- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Förslag på ny lydelse;

- ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 
Interpellanten ska vara legitimerad genom undertecknande eller 
elektronisk identifiering

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Fastställa reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag 2017-01-31.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 34
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-31
Reviderad arbetsordning för Kommunfullmäktige
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KF § 57

Motion - Bygg en gångbro vid Axonaskolan 
Tollarp
Änr KS 2016/505

Beslut

 Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Anders Nilsson (SD) och Gösta Rickardsson (L) och Sven Nilsson (C) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning

Anders Nilsson (SD) föreslår i en motion det byggs en gångbro över 
Vramsån vid Axonaskolan i Tollarp. Passagen stenbron över Vramsån, 
Lundgrens Väg är en farlig sträcka för fotgängare och cyklister. Vägen 
över bron saknar helt vägren, vägen är dessutom mycket smal och fot-
gängare tvingas gå ute i körfältet. Bron är dessutom ganska hårt trafike-
rad inte minst av tung trafik och bussar då det är en av Tollarps två in-
fartsvägar.

För att C4 Teknik ska kunna utvärdera förslaget krävs en utredning.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anse motionen besvarad.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-25 § 19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-11 § 8.
Tekniska nämndens beslut 2016-12-08 § 124.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2016-11-02.
Remiss 2016-06-21.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 119.
Motion 2016-04-27.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 58

Motion - Måste Köpmannagatan vara livsfarlig 
för oskyddade trafikanter?
Änr KS 2015/810

Beslut

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Tekniska nämndens 
beslut 2016-12-08 § 123.

Sammanfattning

Jan Olsson (ÅÅ) föreslår i en motion att utformningen på Köpmannaga-
tan i Åhus förändras så att de snedställda parkeringsrutornas vinkel hal-
veras för att öka siktsträckan för backande bilister och samtidigt få mer 
yta över till en dubbelriktad gång- och cykelväg och därmed en säkrare 
situation för oskyddade trafikanter. C4 Teknik föreslår att Köpmannaga-
tan ses över i samband med en eventuell fördjupad översiktsplan.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anse motionen besvarad med hänvisning till Tekniska nämndens 
beslut 2016-12-08 § 123.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25 § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-11 § 9.
Tekniska nämndens beslut 2016-12-08 § 123.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2016-11-15.
Remiss 2015-10-26.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-15 § 177.
Motion 2015-08-13.
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KF § 59

Motion - Bygg ett landmärke på Barbackatomten
Änr KS 2015/1212

Beslut

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-01-03.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Niclas Nilsson (SD) och Christina Borglund (KD) yrkar bifall till Kommun-
styrelsens förslag. 

Sammanfattning

I en motion från Sverigedemokraterna, 2015-12-08, föreslås att det ska byggas 
ett landmärke på nuvarande badhustomt inom Barbackaområdet. Motionen ger 
förslag om att uppföra ett högt hus (20-30 våningar) innehållande kontor, 
konferens och hotell. Kommunen har tidigare fattat beslut att lokalisera ett nytt 
badhus på Näsby, detaljplaneläggning pågår. 

Barbackaområdet innehåller idag en blandad bebyggelse med befintligt badhus, 
kontor, bostad, kultur mm. Barbackaområdet är utpekat i den fördjupade över-
siktsplanen för staden ”Kristianstad växer (2009)” som ett omvandlingsområde 
för bebyggelseutveckling. Den fördjupade översiktsplanen anger vidare att 
detta är ett område som skulle kunna vara lämpligt med en hög bebyggelse. 
Miljö- och samhällsbyggnads-förvaltningen har påbörjat arbetet med en ny 
fördjupad översiktsplan över staden Kristianstad. Här kommer det att göras 
vidare studier av området bland annat med avseende på hur området kan knyts 
ihop med centrum/resecentrum och stadskärnans serviceutbud, allmänna plat-
ser, gång- och cykelstråk, natur, skyddsvallar, trafiklösningar mm. 
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Kommunledningskontoret kommer att skriva fram ärende med uppdrag om att 
ta fram planprogram för hela Barbackaområdet, vilket också inkluderar bad-
hustomten. Planprogrammet får sedan ange förutsättningar för exploatering i 
området.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets 
tjänsteutlåtande 2017-01-03.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-25 § 21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-18 § 22.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-03.
Remiss 2016-02-18.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-19 § 24.
Motion 2015-12-08.
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KF § 60

Medborgarförslag - Kristianstads kommun bör 
inrätta ett litterärt pris till Birgitta Trotzigs min-
ne
Änr KS 2013/995

Beslut

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och fritids-
nämndens beslut 2016-12-01 § 115.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Stefan Haskå (M), Jonas Fasth (L), Anders Tell (S) och Ruzica Stanojevic 
(V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Carl-Henrik Henriz (MP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utred-
ning. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till yrkandet om 
återremiss och finner att Kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma. 

Sammanfattning

Eva Ström, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads 
kommun ska inrätta ett litterärt pris till Birgitta Trotzigs minne. Förslagsstäl-
laren föreslår vidare att priset på 100 000 kronor delas ut i samband med 
Bokfestivalen vartannat år, till en författare som verkar i Birgitta Trotzigs 
anda.
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Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte någon möjlighet i nuläget att inrätta 
ett litterärt pris. Kriterierna för Kristianstads kommuns kulturpris och kul-
turstipendium välkomnar en genrebredd där även författare och litteratur ges 
plats. Förslagsställarnas tankar om att med ett litterärt pris till Birgitta Trot-
zigs minne som en del i att stärka Kristianstad som kulturstad och Kristian-
stad Bokfestival som arrangemang är dock intressant. Inrättande av ett litte-
rärt pris kan vara något för kultur- och fritidsförvaltningen att beakta i framti-
da utvecklingsspår för Kristianstad Bokfestival. Förvaltningen ser dock att 
frågan i så fall bör utredas utifrån om ett litterärt pris skall inrättas till Birgitta 
Trotzigs minne eller någon annan Kristianstadsförfattare eller om priset alls 
skall vara namnsatt efter en person.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och fritids-
nämndens beslut 2016-12-01 § 115.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-01-25 § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-01-11 § 7.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-01 § 115.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-10-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2016-11-15.
Remiss 2014-10-15.
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-11 § 36.
Medborgarförslag 2013-12-13.
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KF § 61

Medborgarförslag - Öppna upp den gamla 
campingen vid Stubbagatan, som ställplats 
för husbilsturismen
Änr KS 2016/553

Beslut

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-
ningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-08.

Sammanfattning

Kenneth Hejdesten med flera föreslår i ett medborgarförslag att kommu-
nen skall öppna upp den gamla campingen vid Stubbagatan, som ställ-
plats för husbilsturism.

För aktuellt område finns detaljplan från 2007 som styr ändamålet, fri-
luftsområde. En ny detaljplan håller på att tas fram och är ute för gransk-
ning. Även här föreslås ändamålet för området bli frilufts- och evene-
mangsområde. Evenemangsområdet nyttjas under sommarmånaderna för 
olika typer av evenemang. 

I Åhus fanns under innevarande år en ställplats vid Kantarellen/Åhus Sea 
Side.

Kommunledningskontoret delar förslagsställarens uppfattning är att det 
är positivt för Åhus med en attraktiv ställplats och kommer att beakta 
framkomna önskemål vid framtida detaljplanearbete i området. En förut-
sättning för denna typ av verksamhet är att det finns någon extern part 
som vill driva verksamheten. 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-
ningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-08.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 36.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-08 § 37.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2016-11-08.
Översiktskarta.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-01-02.
Remiss 2016-07-08.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-21 § 154.
Medborgarförslag 2016-05-10.
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KF § 62

Medborgarförslag - Billigare badkort till 
pensionärer
Änr KS 2015/193

Beslut

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och fritids-
nämndens beslut 2016-06-09 § 71.

Kommunfullmäktiges behandling

Yrkanden

Jonas Fasth (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning

Seija Salmenranta föreslår att Kristianstad kommun inför rabatterade badkort för 
pensionärer från 65 år. Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget 
till Kultur- och fritidsnämnden för beredning.

Tivolibadet har och kan idag erbjuda ett rabattsystem som kommer många re-
surssvaga grupper till del, och är inte anpassat för någon specifik grupp.

Tivolibadet har med anledning av medborgarförslaget gjort en kartläggning av 
entréavgifterna och olika rabattsystem på andra badanläggningar i vårt ”närom-
råde” d.v.s. en radie på cirka: 15 mil. I samband med arbetet med budget för 
2017 kommer Tivolibadet att redovisa ett förslag om utökat antal klippkort med 
större rabatter, baserat på resultatet från kartläggningen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till Kultur- och fritids-
nämndens beslut 2016-06-09 § 71.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-15 § 37.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-08 § 38.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-06-09 § 71.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-07-08.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2016-05-23.
Remiss 2015-09-02.
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-21 § 82.
Medborgarförslag 2014-11-17.
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KF § 63

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Om-
sorgsnämnden efter Oskar Frykholm (V)
Änr KS 2017/191

Beslut

 Bifalla Oskar Frykholms (V) avsägelse.

 Välja Efa Nilsson (V), Ulahallsvägen 40, 291 70 Kristianstad till ny 
ersättare i Omsorgsnämnden efter Oskar Frykholm (V), för tiden fram 
till den 31 december 2018.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla Oskar Frykholms (V) avsägelse.

 Välja Efa Nilsson (V), Ulahallsvägen 40, 291 70 Kristianstad till ny 
ersättare i Omsorgsnämnden efter Oskar Frykholm (V), för tiden fram 
till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 35
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-21
Avsägelse 2017-02-20 från Oskar Fryklund (V)
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KF § 64

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden efter Jenny Jönsson (V)
Änr KS 2017/190

Beslut

 Bifalla Jenny Jönssons (V) avsägelse.

 Välja Björn Brynolfson (V), Lokförarevägen 46, 291 44 Kristianstad till 
ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Jenny Jönsson (V), för 
tiden fram till den 31 december 2018.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla Jenny Jönssons (V) avsägelse.

 Välja Björn Brynolfson (V), Lokförarevägen 46, 291 44 Kristianstad till 
ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Jenny Jönsson (V), för 
tiden fram till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-02-21 34
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-21
Avsägelse 2016-02-15 från Jenny Jönsson (V)
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KF § 65

Fyllnadsval av ledamot tillika ordförande och 
ersättare i Gemensam nämnd för fastighets- 
och arbetsplatsanknutna tjänster efter Leif 
Rülf
Änr KS 2017/8

Beslut

 Välja följande personer till ledamot tillika ordförande och ersättare i 
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster till 
och med den 31 december 2018.

Ledamot tillika ordförande
Gunnar Elvingsson, redovisningschef, Kristianstads kommun

Ersättare
Anders Magnusson, utvecklingsledare, Kristianstads kommun

Sammanfattning

Eftersom redovisningschef Gunnar Elvingsson är vald till ersättare i 
gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster till och 
med den 31 december 2018 måste ny ersättare väljas när Gunnar El-
vingsson föreslås väljas till ny ledamot tillika ordförande. Utvecklingsle-
dare Anders Magnusson föreslås att väljas till ny ersättare.
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Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja följande personer till ledamot tillika ordförande och ersät-
tare i gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna 
tjänster till och med den 31 december 2018.

Ledamot tillika ordförande
Gunnar Elvingsson, redovisningschef, Kristianstads kommun

Ersättare
Anders Magnusson, utvecklingsledare, Kristianstads kommun

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 37.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-17.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-17 § 17.
Avsägelse Leif Rülf 2017-01-02.
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KF § 66

Avsägelse samt fyllnadsval som ledamot i 
Kultur- och fritidsnämnden - Lena Holst (C)
Änr KS 2017/214

Beslut

 Bifalla Lena Holsts (C) avsägelse.

 Välja Lena Larsson (C), Lusernvägen 13, 296 38 Åhus till ny ledamot 
i Kultur- och fritidsnämnden efter Lena Holst (C), för tiden fram till 
den 31 december 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla Lena Holsts (C) avsägelse.

 Välja Lena Larsson (C), Lusernvägen 13, 296 38 Åhus till ny leda-
mot i Kultur- och fritidsnämnden efter Lena Holst (C), för tiden fram 
till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 36.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-07.
Avsägelse Lena Holst (C) 2017-02-24.
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KF § 67

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i 
Byggnadsnämnden - Helen Persson (S)
Änr KS 2017/206

Beslut

 Bifalla Helen Perssons (S) avsägelse.

 Välja Gert Thornblad (S), Brädvägen 6, 297 72 Everöd till ersättare i 
Byggnadsnämnden efter Helen Persson (S) för tiden fram till den 31 
december 2018.

     

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla Helen Perssons (S) avsägelse.

 Välja Gert Thornblad (S), Brädvägen 6, 297 72 Everöd till 
ersättare i Byggnadsnämnden efter Helen Persson (S) för 
tiden fram till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 32.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-01.
Avsägelse Helen Persson (S) 2017-02-23.
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KF § 68

Fyllnadsval av ledamot i Miljö- och hälso-
skyddsnämnden efter Linnéa Sjögren (S)
Änr KS 2016/1309

Beslut

 Välja Fredrik Winberg (S), Sven Tveskäggs Väg 18, 291 66 Kristianstad 
till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Linnéa Sjögren (S) 
för tiden fram till den 31 december 2018.

     

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja Fredrik Winberg (S), Sven Tveskäggs Väg 18, 291 66 Kristianstad 
till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Linnéa Sjögren (S) 
för tiden fram till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 29.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-21.
Avsägelse Linnéa Sjögren (S) 2016-12-28.
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KF § 69

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Arbete- 
och välfärdsnämnden - Mats Edin (S)
Änr KS 2017/1

Beslut

 Välja Helen Persson (S), Rådmansvägen 3, 291 65 Kristianstad till 
ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden efter Mats Edin (S) för tiden 
fram till den 31 december 2018.

     

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja Helen Persson (S), Rådmansvägen 3, 291 65 Kristianstad till 
ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden efter Mats Edin (S) för tiden 
fram till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 30.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-21.
Avsägelse Mats Edin (S) 2016-12-28.
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KF § 70

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Arbete- 
och välfärdsnämnden efter Maria Nilsson (S) 
och Anne Wågström (S)
Änr KS 2016/1058

Beslut

 Välja Anne Wågström (S), Skonertvägen 12, 296 37 Åhus till ledamot i 
Arbete- och välfärdsnämnden efter Maria Nilsson (S) för tiden fram till 
den 31 december 2018.

 Välja Malin Skoglund (S), Söndreklacksvägen 12, 297 31 Degeberga till 
ersättare i Arbete- och välfärdsnämnden efter Anne Wågström (S), för 
tiden fram till den 31 december 2018.

Sammanfattning

Anne Wågström (S) föreslås väljas till ny ledamot i Arbete och välfärds-
nämnden efter Maria Nilsson (S). Anne Wågström (S) är ersättare i Arbete- 
och välfärdsnämnden och därmed föreslås Malin Skoglund (S) väljas till 
ersättare i Arbete- och välfärdsnämnden.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige      

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja Anne Wågström (S), Skonertvägen 12, 296 37 Åhus till 
ledamot i Arbete- och välfärdsnämnden efter Maria Nilsson 
(S) för tiden fram till den 31 december 2018.

 Välja Malin Skoglund (S), Söndreklacksvägen 12, 297 31 Degeberga 
till ersättare i Arbete- och välfärdsnämnden efter Anne Wågström (S), 
för tiden fram till den 31 december 2018.     
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Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 31.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-02-21.
Avsägelse Maria Nilsson (S) 2016-11-02.
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KF § 71

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i 
Byggnadsnämnden - Abdikarim Hassan (-)
Änr KS 2017/247

Beslut

 Bifalla Abdikarim Hassan (-) avsägelse.

 Välja Benny Jönsson (S), Östra Boulevarden 32, 291 31 Kristianstad till 
ny ersättare i Byggnadsnämnden för tiden fram till den 31 december 
2018.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Bifalla Abdikarim Hassan (-) avsägelse.

 Välja Benny Jönsson (S), Östra Boulevarden 32, 291 31 Kristianstad till 
ny ersättare i Byggnadsnämnden för tiden fram till den 31 december 
2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 33.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-07.
Avsägelse Abdikarim Hassan (S) 2016-12-07.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 72

Fyllnadsval av ledamot i Arbete och välfärds-
nämnden efter Davor Vuleta (M)
Änr KS 2017/50

Beslut

 Välja Camilla Palm (M), Östra Kaserngatan 3A, 291 32 Kristianstad 
till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden efter Davor Vuleta (M) för 
tiden fram till den 31 december 2018.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja Camilla Palm (M), Östra Kaserngatan 3A, 291 32 Kristianstad 
till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden efter Davor Vuleta (M) för 
tiden fram till den 31 december 2018.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 38.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-14.
Avsägelse Davor Vuleta (M) 2017-01-12.
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KF § 73

Fyllnadsval av nämndeman i Kristianstads 
Tingsrätt efter Franc Krizanec (M)
Änr KS 2016/936

Beslut

 Välja Nicholas Harrison (M), Lönbladsgatan 6, 291 33 Kristianstad 
till ny nämndeman i Kristianstads Tingsrätt efter Franc Krizanec (M), 
för tiden fram till den 31 december 2019.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige

Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja Nicholas Harrison (M), Lönbladsgatan 6, 291 33 Kristianstad 
till ny nämndeman i Kristianstads Tingsrätt efter Franc Krizanec 
(M), för tiden fram till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag

Valberedningens beslut 2017-03-14 § 39.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-14.
Entledigande av nämndemannen Franc Krizanec (M) 2016-09-29.
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KF § 74

Motion - Stoppa utsmyckning av staden som 
kommer från djur
Änr KS 2017/182

Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 
för beredning.

Sammanfattning

Ida Nilsson (MP) föreslår i motion att stoppa utsmyckning av staden som 
kommer från djur.

Beslutsunderlag

Motion från Ida Nilsson (MP) 2017-02-16
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KF § 75

Interpellation - Undersök extremismen i skolorna
Änr KS 2017/258

Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Anders Tell (S) för besvarande av interpellationen.

”Niclas Nilsson (SD) ställer i en interpellation några frågor till mig om en 
undersökning av extremism i skolorna. 

Låt mig inledningsvis säga att all slags extremism, som ofta vilar på någon 
fundamentalistisk uppfattning om en absolut sanning, är möjliga hot mot 
mänskligheten. För en fundamentalist finns i regel bara en sanning, politisk 
eller religiös, och för att nå den sanningen, har historien med all önskvärd 
tydlighet visat, är fundamentalisten beredd att gå över lik. Extremistiska och 
fundamentalistiska synsätt strider på ett mycket grundläggande sätt mot de 
demokratiska styrelseskick och synsätt vi är vana vid och har utvecklat sedan 
demokratins genombrott för drygt 100 år sedan. Det finns många aspekter av 
det vi vant oss vid som tillhörande ett öppet och demokratiskt samhälle; det 
handlar till exempel om den självklara rätten till allmän och lika rösträtt, frihe-
ten att bilda partier, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 
och män, fria och oberoende media, religionsfrihet och friheten att utöva kultur 
och traditioner. De här grundläggande värdena omfattar, det är min absoluta 
övertygelse, en mycket stor majoritet av oss som lever här i Sverige.

När det gäller skolans roll i frågan om demokrati och värderingar så uttrycks 
den väldigt tydligt i skollag och läroplaner. Skolan ska inte vara objektiv i 
värderingsfrågor. Den ska ta tydlig ställning för demokratiska värderingar, om 
människors lika värde och om jämställdhet, bara för att nämna några grundläg-
gande ställningstaganden som har med vår samhällsordning att göra.
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I det inledande kapitlet om grundläggande värden sägs i läroplanen för grund-
skolan att:

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhö-
righet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan krän-
kande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet 
och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insat-
ser.”

Och vidare:

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 
inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna 
och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är 
viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras 
villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både 
har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbe-
tar där.”

Det är således otvetydigt så att skolans uppdrag när det gäller vilka värderingar 
som ska prägla skolan är oerhört tydligt uttryckta av våra lagstiftare.

Hur är då förhållandena när det gäller våra ungdomars värderingar och synen 
på demokrati. Det har gjorts en del undersökningar i frågan. SKL tog fram en 
forskningsöversikt i de här frågorna 2013 och redovisade forskningsläget. De 
undersökningar som gjorts visar hur svårt det kan vara att genomföra sådana. 
Å ena sidan finns det undersökningar som visar att det finns ett stort stöd för 
demokratin hos unga, till exempel genom ett högt valdeltagande och ett stort 
förtroende för politiker. Å andra sidan visade en undersökning, vilket väckte 
frågor och oro när det publicerades, att så många som 30 % av personer yngre 
än 30 år tyckte det var ett bra förslag att låta en stark ledare styra utan att behö-
va bekymra sig om riksdag eller politiska val.

När det gäller antidemokratiska föreställningar riskerar de i sin extrema form 
att leda till att våld bejakas. Den förra regeringen tillsatte en nationell samord-
nare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Tre inriktningar 
av våldsbejakande extremism har identifierats: Våld från högerextrem miljö, 
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våld från vänsterautonom miljö och våld från jihadistisk miljö. I de fall våldet 
har lett till dödsfall i Sverige har det handlat om våld från högerextremt håll.

Regeringen har nu genomfört flera straffskärpningar när det gäller terrorism. 
Terrorism kan aldrig tolereras och ska bekämpas med alla tillgängliga medel 
som är förenliga med en rättsstat.

När det så gäller skolan så är det är viktigt att alla som arbetar i skolans värld 
och möter unga människor i samtal, är väl medvetna och kunniga om i vilka 
miljöer antidemokratiska föreställningar riskerar att växa sig starka. Värde-
grundsarbetet, som vilar på skollag och den läroplan jag inledningsvis citerade 
delar ur, är och ska vara aktivt på våra skolor.

Hur agerar vi då i kommunen om det finns misstankar om våldsbejakande 
extremism, till exempel bland våra unga? Den 21 juni förra året antog kom-
munfullmäktige en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. I den be-
skrivs såväl vikten av ett förebyggande arbete, hur det kan bedrivas och hur 
risksituationer ska hanteras.

Nu till Niclas Nilssons frågor:

Fråga 1.
Har en liknande undersökning gjorts på skolor i kommunen där det går många 
invandrade elever och elever med utländsk bakgrund?

Nej, någon sådan undersökning har inte gjorts.

Fråga 2.
Om så är fallet vad blev resultatet av den undersökningen i kommunen?

Jag hänvisar till svaret på fråga 1.

Fråga 3.
Om inte en sådan undersökning gjorts, när kommer den i så fall att genomföras 
i kommunen.

Som jag belyste ovan är sådana här undersökningar inte enkla att göra. Det är 
min bestämda uppfattning att kommunen inte ska, och inte kan, genomföra 
sådana undersökningar. Det ska vi överlämna till forskningen eller till exempel 
myndigheter som Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia eller 
den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, som har bättre 
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kunskaper om hur man kan följa unga människors värderingar och syn på de-
mokratin. Av SKL:s forskningsöversikt från 2013 kan vi dock konstatera, som 
många gånger förr, att demokratin aldrig kan tas för given, den måste alltid 
vinnas på nytt.

Jag ska avsluta med ett par reflektioner:

Samhällsklimatet har polariserats och språket har förgrovats på ett mycket 
oroväckande sätt under senare år. Hat och hot är dagligen förekommande. Den 
här polariseringen göder, det är min bestämda uppfattning, den extremism vi 
vill bekämpa. Som politiker och folkvalda har vi ett särskilt ansvar för den ton 
vi vill att politiska debatten ska hålla.

Tidningen VI har instiftat något de kallar Teskedsorden. Med inspiration av 
den israeliske författaren och fredsaktivisten Amos Oz delar Teskedsorden ut 
stipendier och böcker. Till skolelever i hela Sverige har man under drygt 10 år 
delat ut 800 000 exemplar av Amos Oz lilla skrift ”Hur man botar en fanati-
ker.” Den har lärt mig mycket och jag skulle tro att väldigt många av våra unga 
haft nytta av den i sina ställningstaganden för demokrati och tolerans männi-
skor emellan.

Min uppfattning är, som jag redovisat, att alla våldsbejakande uttryck och all 
fundamentalism måste bekämpas med kraft. Det finns sällan några enkla san-
ningar. Jag försöker alltid för min del att förhålla mig på det sätt som Tage 
Danielsson en gång uttryckte det: ”Utan tvivel är man inte klok.”

Sammanfattning

Niclas Nilsson (SD) inger interpellation till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande Anders Tell (S) – Undersök extremismen i skolorna.

Beslutsunderlag

Interpellation från Niclas Nilsson (SD) 2017-03-08
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KF § 76

Interpellation - Hur ska barnen lära sig svenska
Änr KS 2017/261

Beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Anders Tell 
(S) för besvarande av interpellationen.

”Annelie Fälth Simonsson (SD) ställer i en interpellation tre frågor till mig 
beträffande vikten av att små barn tidigt möter det svenska språket.

Låt mig först konstatera att det är oerhört viktigt att barn med invandrarbak-
grund möter det svenska språket så tidigt som möjligt. Språket har en mycket 
stor betydelse för hur det sedan går i skolan. Att möta ett ordrikt och varierat 
språk är naturligtvis viktigt för alla barn, även i tidig ålder. Föräldrarnas roll i 
barnets tidiga språkutveckling är grundläggande. Att prata, sjunga och läsa 
böcker för att öka barnets ordförråd och ordförståelse betyder oerhört mycket 
för att främja lärandet senare i skolan. I Tollarps förskolor pågår sedan ett par 
år ett mycket intressant samarbete med Högskolan Kristianstad där små barn 
mycket tidigt får möta bokstäver och ord i den pedagogiska verksamheten.

När det gäller barn med ett annat modersmål än svenska vet vi att förutsätt-
ningarna att lära sig ett nytt språk förbättras om man behärskar sitt eget mo-
dersmål. Därför har vi en väl utbyggd modersmålsundervisning i skolan. Vi 
har ett mindre antal, för närvarande tre till antalet, modersmålsstödjare i 
förskolan. Det är ett område vi egentligen behöver stärka.

Nu till svaren på frågorna:

1. Har Ni i majoriteten någon plan för hur dessa barn ska komma i förskola 
på ett tidigt stadium så att de kan lära sig svenska innan de börjar i skolan? 

Det är idag en mycket hög andel av barnen som är i förskolan. Bland ett- och 
tvååringarna en något mindre andel, men från tre års ålder, när den allmänna 
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förskolan med rätten till 15 timmar i veckan träder i kraft, är det fler än 90 % 
av barnen som är i förskola, så även barnen på Gamlegården. 

Förskolan i kommunen är uppskattad av familjerna och den får goda omdö-
men i de trygghets- och trivselundersökningar som genomförs. En hög kvali-
tet och familjer som gillar sin förskola torde vara de bästa argumenten för att 
motivera dem som av olika anledningar inte använder förskolan, att göra det. 
Målet bör vara att ytterligare öka andelen barn som är i förskolan. 
Från barn- och utbildningsnämndens och barn- och utbildningsförvaltningens 
sida är det en viktig uppgift att ge information om vikten av att barnen är i 
förskolan. Ett sådant informationsarbete sker också. 

Alla nyanlända barn i förskole- och skolålder passerar verksamheten Slussen 
för kartläggning av kunskaper och andra behov. Föräldrarna får i samband 
med det en grundläggande samhällsinformation och även information om 
förskola och skola. De öppna förskolorna på Vilan och Gamlegården är myc-
ket välbesökta och där finns också möjligheter till en god information om 
förskolornas verksamhet och hur viktigt det är att barnen går i förskolan.

2. Om Ni har det, hur ser den planen ut rent konkret när det gäller lokaler och 
personal till dessa, eller får de plats i nuvarande förskolor i området, eller 
kommer det att beredas plats när de förskolor som ska byggas och som vi 
budgeterat för är färdigställda? 

Det sker en omfattande utbyggnad av förskolan i hela kommunen. Det är stor 
resurs vi har i våra barn och det är i sig mycket glädjande. Det vi ska se till nu 
är att rusta oss med ändamålsenliga lokaler och med kompetent personal så 
att det uppväxande släktet får en god utbildning för att på sikt bidra till till-
växt och utveckling av vårt välfärdssamhälle.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2016 om en förskolestrategi 
för Näsby. Ställningstagandena i den strategin utgör underlag för de planerade 
förskoleinvesteringarna och finns med i kommunens budget och flerårsbud-
get. De närmaste åren sker omfattande investeringar i nya förskolor. När det 
gäller Näsby handlar det bland annat om den nya Berga förskola, som plane-
ras nära den nya Lingenässkolan och Gamlegårdsskolan kommer att ersättas 
av en ny förskola där skolan idag ligger. Planeringen bygger på de prognoser 
som finns om den demografiska utvecklingen, det vill säga antalet barn vi 
räknar med ska bo på Näsby åren framöver.
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3. Om inte, kommer ni ta upp detta ärende och ta fram en plan och erbjuda 
dessa barn förskoleklass i så tidigt skede som möjligt så att de kan lära sig 
svenska innan de börjar i första klass? 15 timmar i veckan hade ju varit en 
bra början för både föräldrar och barn. 

En plan för utbyggnaden av förskolor finns, som jag svarat under fråga 2. När 
det gäller förskoleklass så är det överlag så att i stort sett alla barn går i för-
skoleklass.”

Sammanfattning

Anneli Fälth-Simonsson (SD) inger interpellation till Barn- och utbildnings-
nämndens ordförande Anders Tell (S) - Hur skall unga barn som inte går på 
förskola på Gamlegården och Charlottensborg lära sig svenska?

Beslutsunderlag

Interpellation från Anneli Fälth-Simonsson (SD) 2017-03-08



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 77

Medborgarförslag - Lokaler till ideella föreningar
Änr KS 2017/51

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
erbjuder en lokal för ideella föreningar.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgar-
förslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-12
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KF § 78

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

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun arbe-
tar aktivt med att föreverkliga de 17 globala hållbarhetsmålen i FNs agenda 
2030.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett från 
de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller 
annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-03
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KF § 79

Medborgarförslag - Säg upp avtalet med Coor 
och återinför intern service och städ i kommunal 
regi
Änr KS 2017/72

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
säger upp avtalet med Coor och återinför intern service och städ i kommunal 
regi.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgar-
förslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-17
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KF § 80

Medborgarförslag - Laddstolpar för elbilar vid 
kommunala inrättningar
Änr KS 2017/86

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
upprättar laddstolpar för elbilar vid kommunala inrättningar. 

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrel-
sen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett 
medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-13
Medborgarförslag 2017-01-22
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KF § 81

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på 
Åhus Fritidsgård
Änr KS 2017/67

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
kopplar upp Åhus Fritidsgård till närliggande fibernät.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgar-
förslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-17
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 82

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på 
Åhus Fritidsgård
Änr KS 2017/68

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
kopplar upp Åhus Fritidsgård till närliggande fibernät.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrel-
sen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett 
medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 83

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på 
Åhus Fritidsgård
Änr KS 2017/69

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
kopplar upp Åhus Fritidsgård till närliggande fibernät.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medbor-
garförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 84

Medborgarförslag - Tillgång till fibernätverk på 
Åhus Fritidsgård
Änr KS 2017/70

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
kopplar upp Åhus Fritidsgård till närliggande fibernät.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medbor-
garförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-01-17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 85

Medborgarförslag - Förbjud cirkusar med djur 
på kommunal mark i Kristianstad kommun
Änr KS 2017/155

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
ska förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark i Kristianstads kommun.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medbor-
garförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-13
Medborgarförslag 2017-02-06



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 86

Medborgarförslag - Ställplats för husbilar i 
Kristianstad
Änr KS 2017/195

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
anlägger ställplatser för husbilar i Kristianstads kommun.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medbor-
garförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-02-21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 87

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

Beslut

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun 
ska använda klimatpolitikens finansiering till skola, vård, omsorg, vägar och 
infrastruktur.

I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett 
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrel-
sen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett 
medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-12
Medborgarförslag 2017-02-28
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