
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunfullmäktige 2017-10-17

Plats och tid Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 -16:55

Beslutande Enligt närvaroförteckning

Ersättare

Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef
Gunnel Olsson, nämndsekreterare

Utses att justera Qasim Hasanaj (S) Sven-Ove Reimers (SD)

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-10-31 

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

Marie Färm

213-216, 218-223, 
226-256, 258-272

Ordförande ……………………………………… .
Anna-Kerstin Larsson (L)

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

Qasim Hasanaj (S) Sven-Ove Reimers (SD)

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-10-17

Datum då
anslaget sätts upp

2017-11-01 Datum då 
anslaget tas ned

2017-11-23

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus SKåne

Underskrift ..............................................................................................................
Marie Färm

Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2017-10-17 

 
Plats och tid  
 

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

 
Beslutande Se bilaga             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
Ersättare                   
                   
                   
                   
Övriga närvarande                   
                   

                   

 Utses att justera Qazim Hasanaj (S) Sven-Ove Reimers (SD)       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2017-10-17 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 217, 224, 225, 257 

  Marie Färm 

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

 
Justerare ……………………………………… …………………………………..  
 Qazim Hasanaj (S) Sven-Ove Reimers (SD)       

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-10-17 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2017-10-18 Datum då  
anslaget tas ned 

2017-11-09 

Förvaringsplats 
för protokollet KLK, kansliet 

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

        
Marie Färm 

 
Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-17 
Ledamöter  Parti Tjänstgörande ersättare  
Andersson Jens SD Niklas Lauden  
Bagan Thord S   
Berger Dan S Lars Olsson  
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 Monica Roos  
Danielsson Kamilla L   
Dayib  Qalinle C   
Dellios Vukic Ellena L   
Emilsson Malin S Martin Lovén  
Eriksson Marianne S   
Fasth  Jonas L   
Alarini Shrouq S Anne Wågström  
Fälth Simonsson Annelie SD   
Hannevind Sven-Åke SD   
Hasanaj Qazim S   
Haskå Stefan M   
Hedenström Caroline M   
Heise Kalle MP Linda Pettersson  
Henriz Carl-Henrik MP   
Hermansson Sten L Ola Forslin  
Holst  Lena C   
Honoré Katarina S   
Håkansson Jonny SD Jerry Astrén  
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 Emelie Nyberg  
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   
Nilsson Tommy S   
Olander Sylvia M   
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 Jan Nordström  
Stone Anders SD Ulf Börkell  
Sturesson Therese S   
Ståhl Kjell-Erik ÅÅ   
Svensson Anders S   
Svensson Yvonne SD   
Söder Björn SD   
Tell Anders S   
Thorsson Lisbeth L   
Tollgren Ulrika S   
Wandefors-Hörström Agneta S   
Weber Katharina C   
Wemby Eva M   
Winberg Fredrik S   

 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 
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Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 

  

Sekreterare: Marie Färm  

Tfn: 044-135115 

E-post: marie.farm@kristianstad.se 

 

  

Tid och plats Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 13:00 

Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i 

Kristianstad 

 

 

Ärenden  

1 Anmälan om ersättare  

2 Upprop  

3 Val av justerare  

4 Delgivningar 2016/1291 

A Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda 

beslut - Omsorgsnämnden 

 

B Rapporter enligt 16 kap 6h § Sol om ej verkställda beslut – Arbete- och 

välfärdsnämnden 

 

C Laga kraftbesked 2017-09-27 – Ändring av detaljplan för Flaket 4 och 

del av Åhus 558:6 i Åhus 

 

D Laga kraftbesked 2017-08-14 – Detaljplan för Carl XI 13, m fl i Åhus  

E Laga kraftbesked 2017-09-28 – Detaljplan för Åhus 558:31  m fl i Åhus  

5 Ledamöternas frågestund 2017/6 

6 Delårsrapport januari-augusti 2017 2017/929 

7 Detaljplan för Dante 4 i Vä BN 13-2947 2017/266 

8 Förvärv av Sommarlust 5 2017/60 

9 Försäljning och markanvisning av del av Kristianstad Vä 157:5 2016/328 

10 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun 2015/252 

11 Ansökan från Hörby kommun om medlemskap i Östra Skånes 

Hjälpmedelsnämnd 

2017/931 

12 Revidering arkivreglemente för Kristianstads kommun 2017/895 
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13 Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 2017/141 

14 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018 2017/827 

15 Valkretsindelning 2018 2017/864 

16 Valdistriktsindelning inför 2018 2017/865 

17 Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset 2017/901 

18 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade 

medborgarförslag 

2016/1179 

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

20 Motion - Ge AB Kristianstadsbyggen i uppdrag att bygga bostadsrätter 

också 

2016/844 

21 Motion - Möjliggör rätt till undantag i rätten till heltid 2016/1209 

22 Motion - Polisanmäl ensamkommande barn  med uppskriven ålder för 

bidragsbrott 

2017/948 

23 Motion - Gratis influensavaccinering för utsatt skolpersonal 2017/950 

24 Motion - Låt personal som slutar på ett arbetsställe inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen få fylla i en digital avslutningsenkät 

2017/976 

25 Interpellation - Utlåning av burkini i simundervisningen 2017/951 

26 Interpellation - Ökat antal elever i Hammar med omnejd 2017/962 

27 Medborgarförslag - Döp om leden som kallas Hammarslundsvallen till 

Snokleden 

2017/909 

28 Medborgarförslag - Återställa skulptur till skolgården i Everöd, efter 

att skulpturen Anna-Mia blev stulen 2015 

2017/868 

29 Medborgarförslag - Utegym i Hammar 2017/645 

30 Medborgarförslag - Krav på avtal för sophämtning för att få bedriva 

verksamhet 

2017/556 

31 Medborgarförslag - På nya återvinningsanläggningen önskas lokal 

med material som förskole - och skolpersonal kan hämta och skapa 

med 

2017/682 

32 Medborgarförslag - Gräv ner EON:s kraftledning vid Väskolan i nordlig 

riktning 

2017/681 

33 Medborgarförslag - Klimatberedningen bör dokumentera sina 

sammanträden med protokoll synliga på kommunens hemsida 

2017/881 

34 Medborgarförslag - Parkeringsplatser utanför CSK 2017/697 
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35 Medborgarförslag - Gör om Galleria Boulevard till aktiviteternas hus 2017/657 

36 Medborgarförslag - Uppställningsplats för lastbilar vid väg 118 i 

Horna 

2017/845 

37 Medborgarförslag - Tillgänglighetsanpassning av rundan runt 

Lerjevallssjön 

2017/842 

38 Medborgarförslag - Göra övergång för gångtrafikanter och cyklister 

bevakad 

2017/894 

39 Medborgarförslag - Fasta fartkameror mellan Norra Kaserngatan och 

Hertig Carls gata 

2017/787 

40 Medborgarförslag - Bygg en kombinerad lekplats och utegym för de 

boende i Vinnö och Färlöv 

2017/627 

41 Medborgarförslag - Trädet vid blivande Lingenässkolan måste bevaras 

och ej fällas. 

2017/641 

42 Medborgarförslag - Effektivare skötsel av kommunens mark och 

fastigheter i norra delen av kommunen 

2017/734 

43 Medborgarförslag - Sätt upp fartkamera på Västra Boulevarden 2017/898 

44 Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Färlöv, Vinnö och 

Kristianstad 

2017/625 

45 Medborgarförslag - Cykelväg mellan Färlöv, Vinnö och Kristianstad 2017/629 

46 Avsägelse av uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen efter Ellena 

Dellios Vukic (L) 

2017/910 

47 Eventuella övriga valärenden  

48 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag  

   

 Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen 

Rådhus Skåne i Kristianstad fr o m 2017-10-09 

Kristianstad 2017-10-04 

 

 

Anna-Kerstin Larsson 

Kommunfullmäktige ordförande 
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Tillkommande ärenden 

 

Valärenden 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Omsorgsnämnden – Elisabeth Jørgensen (MP) 

Fyllnadsval av ersättare i byggnadsnämnden efter  Carola Sunesson (SD) 

Fyllnadsval som nämndeman i Kristianstads Tingsrätt efter Sven-Åke Hannevind (SD) 

 

Motioner, interpellationer och medborgarförslag 

 

Motion från Björn Söder (SD) och Niclas Nilsson (SD) – Utredning om åtgärder för att underlätta 

för återvandring. 

Interpellation från Lena Ohlsson (M) till Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson (C) – Vad 

har gjorts för att sänka hastigheten och därmed minska olycksrisken längs Industrigatan? 

Medborgarförslag - Hildas Tassebo bör få bidrag till hyran för katthemmet.   

Medborgarförslag - Kommunen bör besluta att man ej ska köpa in eller upphandla burägg. 

Medborgarförslag - Virkade lappar ihopsatta till en julgran - dekorativt och billigare än hyra gran i 

Rådhuset. 

Medborgarförslag – Bygga marklägenheter i Färlöv. 

Medborgarförslag - Smycka Vattentornet i Kristianstad med Christian den IV. 

Medborgarförslag - Förslag om förändring gällande sjukvårdsbokning. 

Medborgarförslag - Möjlighet till kvällstaxi. 

Medborgarförslag - Önskar att man asfalterar alternativt gör en trottoar vid delvis obelagda vägen 

Båtbyggaregatan, Transvalområdet i Åhus. 

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Everöd och Östra Sönnarslöv. 

Medborgarförslag - Önskar cykelbana vid Everödsvägen. 

Medborgarförslag - Cykelväg önskas mellan Nöbbelöv och Everöd. 

Medborgarförslag - Cykelbana mellan Östra Sönnarslöv och Everöd. 
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 213

Delgivningar
Änr KS 2016/1291

Beslut
 Till handlingarna

Rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - Om-
sorgsnämnden

Rapporter enligt 16 kap 6h § Sol om ej verkställda beslut – Arbete- och 
välfärdsnämnden

Laga kraftbesked 2017-09-27 – Ändring av detaljplan för Flaket 4 och del av 
Åhus 558:6 i Åhus

Laga kraftbesked 2017-08-14 – Detaljplan för Carl XI 13, m fl i Åhus

Laga kraftbesked 2017-09-28 – Detaljplan för Åhus 558:31  m fl i Åhus
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 214

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/6

 Anders Nilsson (SD) frågar Marianne Eriksson (S) – Personalneddrag-
ningar på äldreboende i Arkelstorp.

Marianne Eriksson svarar på frågan.

 Annelie Fälth Simonsson (SD) frågar Ulrika Tollgren (S) – Förekommer 
det att elever slår lärare i Kristianstads kommun.

Ulrika Tollgren svarar på frågan.

 Carl-Henrik Henriz (MP) frågar Pierre Månsson (L) – Är åtgärder vidtagna 
när det gäller C4 Energis representation.

Pierre Månsson svarar på frågan.

 Carl-Henrik Nilsson (SD) frågar Ulrika Tollgren (S) – HVB-ungdomar i 
Arkelstorp.

Ulrika Tollgren svarar på frågan.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 215

Delårsrapport januari-augusti 2017
Änr KS 2017/929

Beslut
 Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att 

kommunen kan komma att klara balanskravet och god ekonomisk 
hushållning 2017. Efter utvärdering av det kommunövergripande 
styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

 Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att i möjligaste mån eliminera befarat underskott.

 Bevilja Arbete- och välfärdsnämnden tilläggsanslag med 10 mkr för 
verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar.

 Under förutsättning av att övriga ägare fattar likalydande beslut 
godkänna ett extra ägarbidrag till Kristianstad Airport AB med 
4.550.000 kronor, Kristianstad kommuns ägarandel av 5 mkr. 
Finansieringen är beaktad i prognosen som redovisas i delårs-
rapporten.

Reservation

Jan Nordström (V) och Linda Pettersson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Anders Tell (S), Peter Johansson (M), Niclas Nilsson (SD), Marianne Erics-
son (S), Christina Borglund (KD), Lena Holst (C) och Pierre Månsson (L) 
yrkar bifall till 

Jan Nordström (V) yrkar bifall till förslagets punkt 1-3 men avslag till punkt 
4 i Kommunstyrelsens förslag. 
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Linda Pettersson (MP) yrkar bifall till Jan Nordström (V) förslag med bifall 
till Kommunstyrelsens punkt 1-3.

Propositionsordning

Ordföranden ställer yrkanden mot varandra och finner att Kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Delårsresultatet för perioden januari till och med augusti 2017 uppgår till 
+246,9 mkr, vilket är 131,2 mkr högre än motsvarande period föregående 
år. Resultatprognosen för helåret beräknas till +83,7 mkr (inkl. VA), vilket 
är 36,6 mkr högre än budgeterat. 

Nämnder, styrelser och bolag har lämnat delårsrapporter i enlighet med 
lämnade direktiv. 

Uppföljning har i kommunen skett mot styrkorten med de mål och 
indikatorer som kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker 
till avvikelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna 
åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas 
under respektive nämndavsnitt.

Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts-/prognosunder-
laget i nämnderna före rapportering till kommunledningskontoret, är 
direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltningsled-
ning och nämndpresidium.

För de merkostnader som uppstår hos Arbete- och välfärdsnämnden 
beroende på att statsbidraget för ensamkommande barn och ungdomar 
förändrades per 2017-07-01 har reserverats 10 mkr under anslaget för 
vidare fördelning.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att 

kommunen kan komma att klara balanskravet och god ekonomisk 
hushållning 2017. Efter utvärdering av det kommunövergripande 
styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

 Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att i möjligaste mån eliminera befarat underskott.

 Bevilja Arbete- och välfärdsnämnden tilläggsanslag med 10 mkr för 
verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar.

 Under förutsättning av att övriga ägare fattar likalydande beslut 
godkänna ett extra ägarbidrag till Kristianstad Airport AB med 
4.550.000 kronor, Kristianstad kommuns ägarandel av 5 mkr. 
Finansieringen är beaktad i prognosen som redovisas i delårs-
rapporten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 189
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19 § 205.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-09-08.
Delårsrapport januari-augusti 2017.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 216

Detaljplan för Dante 4 i Vä BN 13-2947
Änr KS 2017/266

Beslut
 Anta detaljplan för Dante 4 i Vä

Sammanfattning
Planområdet omfattar fastigheten Dante 4 och är beläget vid Kung Knuts 
väg nära Vä centrum. På fastigheten finns idag ett enbostadshus med 
frisörsalong i bottenplan. Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse i 2 
plan. Uppskattningsvis kan 8 nya lägenheter tillkomma om befintliga 
byggnader rivs. Bottenplanet mot gatan kan även användas för handel och 
kontor.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta detaljplan för Dante 4 i Vä.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 199
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 195.
Byggnadsnämndens beslut 2017-08-29 § 149.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-14.
Plankarta med bestämmelser 2017-08-14.
Plan- och genomförandebeskrivning inklusive behovsbedömning för miljö-
konsekvensbeskrivning 2017-08-14.
Granskningsutlåtande samrådsredogörelse 2017-05-17.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 217

Förvärv av Sommarlust 5
Änr KS 2017/60

Beslut
 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Fack-

föreningarnas Hus i Kristianstad AB avseende fastigheten Sommarlust 
5, där kommunen förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 5,5 Mkr

 Finansiering sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens
investeringsbudget.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

Anders Svensson (S) och Katarina Honoré (S) deltar ej i beslutet på grund 
av jäv.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (L) och Peter Johansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrel-
sens förslag.

Sammanfattning
Sommarlust 5 ägs av Fackföreningarnas Hus i Kristianstad AB, här Fackens 
Hus och är belägen i direkt anslutning till före detta entrén för Sommarlust 
Nöjespark.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunfullmäktige gav 2015-12-15 Byggnadsnämnden i uppdrag att titta 
på en framtida detaljplan med fokus med bostadsbebyggelse. Aktuell 
fastighet ligger inom det kommande utvecklingsområdet och kan utgöra 
både ett hinder och en möjlighet för en optimal utveckling av området som 
helhet. Kommunen äger fastigheterna i direkt anslutning till området. 

Samtidigt som kommunen påbörjade detaljplanearbetet etablerades en 
kontakt med Fackföreningarnas hus i Kristianstad, som hade en tanke om 
att avyttra fastigheten.

Kommunledningskontoret har låtit utföra statusbesiktning och värdering 
för fastigheten. Värderingen visar på ett positivt driftnetto om ca 1 Mkr/år. 
Statusbesiktningen som visar på brister i fastigheten bland annat förekom-
mer avvikande kemiska dofter i byggnaden men också vindslukt på grund 
av otäta byggnadsdelar i klimatskalet. 

Parterna har utifrån fastighetens skick enats om att kommunen förvärvar 
fastigheten för 5,5 Mkr med tillträde 2017-11-15.

Vad avser pågående planuppdrag för området ges Byggnadsnämnden
/miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att möjliggöra 
rivning och nyexploatering av Sommarlust 5. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Fack-

föreningarnas Hus i Kristianstad AB avseende fastigheten Sommarlust 
5, där kommunen förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 5,5 Mkr

 Finansiering sker genom omdisposition inom Kommunstyrelsens
investeringsbudget.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 192
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19 § 208.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-05.
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Översiktskarta.
Köpekontrakt.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 218

Försäljning och markanvisning av del av Kristian-
stad Vä 157:5
Änr KS 2016/328

Beslut
 Godkänna avtalet om markförsäljning och markanvisning avseende del 

av fastigheten Kristianstad Vä 157:5 till Coop Kristianstad Blekinge 
ekonomisk förening till en köpeskilling om 500 kronor per kvadrat-
meter, totalt cirka 5 900 000 kronor.

Sammanfattning
Under åren 2015 och 2016 förvärvade Coop Kristianstad Blekinge 
ekonomisk förening (CKB) via olika avtal en del av fastigheten Vä 157:5 i 
syfte att utvidga Coopbutiken vid Vä centrum. Erforderlig lantmäteri-
förrättning avslutades under innevarande år.

I enlighet med tidigare tecknad avsiktsförklaring har CKB även förhandlat 
med Kristianstads kommun angående ytterligare förvärv av fastigheten i 
syfte att skapa ett attraktivt affärsområde med bensinstation. Förevarande 
avtalsförslag innebär att CKB förvärvar cirka 12 000 kvadratmeter av 
fastigheten Vä 157:5 till ett pris av 500 kronor per kvadratmeter, och 
samtidigt en markanvisning av markområdet närmast söder om det 
försålda området. Markanvisningen innebär en ensamrätt att förhandla 
med Kommunen om förvärv av det anvisade området fram till och med 
2021-10-31, till samma pris per kvadratmeter.

Inom det försålda området har Trafikverket en rastplats och en samåk-
ningsparkering (anläggningarna). I och med förvärvet ingår CKB i 
kommunen ställe i rådande avtalsförhållande. För att möjliggöra 
utvecklingsplanerna krävs att rastplats och samåkningsparkering flyttas 
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längre söderut till det markanvisade området. CKB har som inriktning åta-
git sig att flytta anläggningarna på egen bekostnad. Om CKB och 
Trafikverket enas om villkoren härom senast 2019-10-31 och CKB bär 
kostnaden, som uppskattas ligga mellan 2 och 3 miljoner kronor, får CKB 
förvärva den mark som krävs för anläggningarna av kommunen till det 
reducerade priset 12 kronor per kvadratmeter.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna avtalet om markförsäljning och markanvisning avseende del 

av fastigheten Kristianstad Vä 157:5 till Coop Kristianstad Blekinge 
ekonomisk förening till en köpeskilling om 500 kronor per kvadrat-
meter, totalt cirka 5 900 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 193
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 190.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-22.
Köpekontrakt undertecknat av motparten.
Avsiktsförklaring tecknad 2015-07-09.
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KF § 219

Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristian-
stads kommun
Änr KS 2015/252

Beslut
 Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklara föreslaget område som 

naturreservat. För att trygga syftet med reservatet ska de framtagna 
föreskrifterna (bilaga 2) och skötselplan (bilaga 3) gälla.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Anders Tell (S) och Carl-Henrik Henriz (MP) yrkar bifall till Kommunstyrel-
sens förslag.

Sammanfattning
Mosslunda är ett av Kristianstad kommuns mest värdefulla naturområden. 
Området ägs och förvaltas av Kristianstads kommun. Området hyser 
mycket höga botaniska värden med förekomst av drygt tio arter orkidéer 
och flera naturtyper som pekas ut som prioriterade enligt EU:s habitat-
direktiv. Största delen av området är utpekat som ett Natura 2000-område. 
Området har även höga värden som tätortsnära rekreationsområde. Med 
utgångspunkt från dessa faktorer har miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
tagit fram ett förslag på beslut och skötselplan för naturreservatet 
Mosslunda. Handlingarna har remissbehandlats och därefter reviderats 
utifrån de inkomna synpunkterna. Beslutsförslaget översänds nu till 
Kommunstyrelsen och därefter till Kommunfullmäktige för fastställande.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklara föreslaget område som 

naturreservat. För att trygga syftet med reservatet ska de framtagna 
föreskrifterna (bilaga 2) och skötselplan (bilaga 3) gälla.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 197
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 192.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-25.
Naturreservatet Mosslunda karta (bilaga 1).
Naturreservatet Mosslunda inklusive reservatsföreskrifter, förslag (bilaga 2).
Naturreservatet Mosslunda, skötselplan (bilaga 3).
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KF § 220

Ansökan från Hörby kommun om medlemskap i Öst-
ra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Änr KS 2017/931

Beslut
 Bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd från och med 2018-10-01.

 Teckna nytt avtal (bilaga 5) om gemensam hjälpmedelsverksamhet där 
även Hörby kommun ingår.

 Anta reviderat reglemente (bilaga 6) för Östra Skånes hjälpmedels-
nämnd.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Marianne Eriksson (S), Caroline Hedenström (M) och Bo Silverbern (M) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning
2017-04-04 inkom Hörby kommun med en ansökan till Östra Skånes hjälp-
medelsnämnd, om inträde i det samverkansavtal som tecknats mellan 10 
kommuner i östra Skåne avseende gemensam hjälpmedelsverksamhet. 
Hörby kommun har tagit del av gällande avtal och reglemente för Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd och är införstådd att ingå i nämnden på de 
villkor som framgår av dessa handlingar.

I och med Hörbys inträde behöver avtalet om gemensam hjälpmedels-
verksamhet och reglementet för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd skrivas 
om och kompletteras med Hörby kommun. Årsavgiften per kommun 
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räknas om enligt gällande modell i § 6 i avtal om gemensam hjälpmedels-
verksamhet. Hörby kommun faktureras för vissa kostnader som uppstår i 
samband med inträdet.

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har hanterat Hörby kommuns ansökan 
och ser inga hinder i att erbjuda Hörby inträde från och med 2018-10-01. 
Hörby kommun ses som en fullvärdig samverkande kommun i alla avseen-
den då inträdet är slutfört.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Bevilja Hörby kommuns ansökan om medlemskap i Östra Skånes 

hjälpmedelsnämnd från och med 2018-10-01.

 Teckna nytt avtal (bilaga 5) om gemensam hjälpmedelsverksamhet där 
även Hörby kommun ingår.

 Anta reviderat reglemente (bilaga 6) för Östra Skånes hjälpmedels-
nämnd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 205
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19 § 216.
Östra Skånes hjälpmedelsnämnds beslut 2017-06-14 § 7.
Hjälpmedelscentrum Östra Skånes tjänsteutlåtande 2017-04-13.
Ansökan från Hörby kommun, inkom 2017-04-04.
Avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet, bilaga 1.
Reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, bilaga 2.
Verksamhetsbeskrivning för hjälpmedelscentrum Östra Skåne, bilaga 3.
Beräkning av inträdeskostnader, bilaga 4.
Nytt avtal om gemensam hjälpmedelsverksamhet (Hörby inkluderat), 
bilaga 5.
Nytt reglemente för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd (Hörby inkluderat), 
bilaga 6.
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AVTAL OM GEMENSAM 
HJÄLPMEDELSVERKSAMHET 

mellan kommunerna 
Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby, 
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och  

Östra Göinge 
 
 
Ovannämnda kommuner, utom Hörby Kommun, har kommit överens om att fr.o.m. 1 januari 
2003 inrätta en gemensam nämnd, kallad Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, för samverkan 
angående försörjningsverksamhet för tekniska hjälpmedel. Hörby kommun ansluter sig till 
samverkansavtalet den 1 oktober 2018. För nämndens arbete gäller reglemente enligt bilaga 1.  
 
 
 
1 § Uppgifter m.m. 
 
Kristianstads kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, som tillsätts i 
Kristianstads kommun och ingår i värdkommunens organisation. Nämnden ansvarar gentemot 
de olika huvudmännen för den verksamhet och de uppgifter som de samverkande 
kommunerna lagt på nämnden.  
 
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande 
tekniska hjälpmedel. I detta ingår funktioner för inköp, lagerhållning, teknisk service, 
rådgivning/utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, utveckling, information, 
ekonomisk redovisning, IT-stöd samt sammankallande för sortimentgrupp. För utförlig 
verksamhetsbeskrivning, se bilaga 2.  
 
De samverkande kommunerna fastställer ett gemensamt sortimentet. Service sker på lika 
villkor för kommunerna. 
 
De samverkande kommunerna är överens om att samarbetet skall bedrivas med ett likställt 
och demokratiskt arbetssätt. 
 
 
2 § Nämndens sammansättning  
 
Den gemensamma nämnden skall bestå av elva tolv ledamöter och elva tolv ersättare. 
Kristianstads kommun utser två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, och två 
ersättare, medan övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare.  
 
Nämnden bör utse ett arbetsutskott. Ett sådant arbetsutskott skall bestå av tre ledamöter, varav 
en ledamot, tillika ordförande, och en ersättare från Kristianstads kommun, en ledamot och en 
ersättare från kommungruppen Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo, samt en 
ledamot och en ersättare från kommungruppen Hässleholm, Hörby, Osby, Östra Göinge och 
Bromölla.  
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3 § Mandatperiod 
 
Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 
skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 
 
 
4 § Administration 
 
Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun har ansvaret för beredning och verkställighet 
av nämndens beslut samt för planering och administration av nämndens verksamhet. 
Förvaltningen tillhandahåller sekreterare i nämnden. 
 
Det för uppgiften inrättade Hjälpmedelscentrum i Östra Skåne har ansvaret för den praktiska 
hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelschefen för Hjälpmedelscentrum är föredragande i 
nämnden. 
 
 
5 §  Insyn och inflytande i förvaltningen 
 
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som 
gäller den gemensamma nämndens verksamhet. Nämnden skall till respektive kommun 
tertialvis rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  
 
En ledningsgrupp bestående av tjänstemän skall inrättas. Gruppen skall föreslå inriktning av 
verksamheten, följa utvecklingen av verksamheten samt i övrigt bevaka kommunernas 
intressen. Budget och bokslut skall underställas ledningsgruppen för synpunkter. 
 
Varje kommun skall utse en ordinarie ledamot och en ersättare i ledningsgruppen. Ersättare 
har närvarorätt endast när ordinarie ledamot inte kan närvara. Ledningsgruppen har vid behov 
möjlighet att låta andra än ledamöterna närvara.  
 
Ledningsgruppen skall sammanträda minst tio gånger per år om inte gruppen bestämmer 
något annat. Gruppen sammanträder i Kristianstads kommun om inte gruppen bestämmer 
något annat.  
 
Utöver de tio elva ledamöterna och ersättarna ingår hjälpmedelschefen i ledningsgruppen. 
Hjälpmedelschefen är föredragande och sammankallande i ledningsgruppen. 
 
 
 
6 § Kostnadsfördelning 
I samråd med övriga samverkande kommuner skall fastställes budget och verksamhetsplan för 
den gemensamma nämnden. Förslag till budget och verksamhetsplan skall tillställas 
kommunerna. 
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De samverkande kommunerna svarar för den gemensamma nämndens och 
Hjälpmedelscentrums kostnader. Respektive kommun skall utge en årlig avgift till 
verksamheten med en invånarbaserad kvotdel (antalet kommuninvånare/antalet invånare i de 
samverkande kommunerna) av de totala kostnaderna. Vid beräkningen för visst år skall 
invånarantalet den 1 november föregående år ligga till grund för beräkningen.  
 
Den årliga avgiften skall erläggas á conto med en tolftedel per månad mot faktura.    
 
I samband med första tertialen informeras ingående kommuner preliminärt om kostnader för 
kommande år. 
 
Ekonomisk avstämning skall göras enligt Kristianstads kommuns rapporteringssystem. 
Kristianstads kommun skall omgående meddela de samverkande kommunerna resultatet av 
avstämningen.  
 
I samband med helårsavstämningen skall årets kostnader regleras mellan kommunerna. 
 
Vid avveckling av verksamheten svarar de samverkande kommunerna för kostnaderna enligt 
samma fördelningsgrund som i andra stycket ovan.  
 
 
 
7 § Äganderätt till egendom 
 
Kristianstads kommun äger de inventarier, varulager och reservdelslager som används i 
verksamheten.  
 
 
8 § Försäkring 
 
Den kommun som har äganderätt till egendom som nyttjas i hjälpmedelsverksamheten har 
ansvaret för att egendomen är försäkrad.  
 
 
9 § Avtalstid 
 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2003 t.o.m. den 31 december 2006 med två kalenderårs 
uppsägningstid. För Hörby kommuns del gäller detta avtal fr.o.m. den 1 oktober 2018 t.o.m. 
den 31 december 2021. Därefter löper avtalet tills vidare med två kalenderårs uppsägningstid. 
Uppsägning skall ske senast den 31 december för att träda i kraft den 1 januari två år senare. 
 
Uppsägning skall vara skriftlig. 
 
 
10 § Omförhandling 
 
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal skulle väsentligt förändras har den  
berörda kommunen rätt att påkalla omförhandling av detta avtal. 
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11 §  Tvister 
 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
12 § Avtalets giltighet 
 
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun godkänt 
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft. 
 
Avtalet är upprättat i tio elva likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
För Bromölla kommun   För Hässleholms kommun 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
För Kristianstads kommun   För Osby kommun 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
För Simrishamns kommun   För Sjöbo kommun 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
För Skurups kommun    För Tomelilla kommun 
 
 
_______________________________  ________________________________ 
För Ystads kommun    För Östra Göinge kommun 
 
 
 
_______________________________  
För Hörby kommun     
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REGLEMENTE FÖR 
 ÖSTRA SKÅNES HJÄLPMEDELSNÄMND 

 
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad och 
Östra Göinge kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 2003 inrätta en 
gemensam nämnd, kallad Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, för samverkan angående tekniska 
hjälpmedel. Hörby kommun ansluter sig till samverkansavtalet den 1 oktober 2018. 
 
Kristianstads kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, som tillsätts i 
Kristianstads kommun och ingår i dess organisation. 
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente antaget av respektive 
kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna och ett mellan kommunerna ingånget 
samverkansavtal för den gemensamma nämnden. 
 
 
1 § Uppgifter m.m. 
 
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter beträffande 
försörjningen av tekniska hjälpmedel. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet. 
  
Nämnden skall till respektive kommun tertialvis rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är.  
 
 
2 § Mandatperiod 
 
Den gemensamma nämndens mandatperiod skall vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet. Nämndens verksamhet 
skall dock upphöra tidigare om uppsägning av detta avtal sker före mandatperiodens utgång. 
 
 
3 § Sammanträden 
 
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Nämnden sammanträder i Kristianstads kommun om inte nämnden bestämmer annat.  
 
 
4 § Nämndens sammansättning 
 
Nämnden består av elva tolv ledamöter och elva tolv ersättare. Kristianstads kommun utser 
två ledamöter, tillika ordförande och vice ordförande, och två ersättare, medan övriga 
kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare.  
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5 § Ersättarnas tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde skall en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe.  
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra när 
ärendet har handlagts. 
 
 
6 § Anmälan av förhinder 
 
Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde skall ledamoten kalla sin ersättare 
till sammanträdet. 
 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Ledamot som kallat 
ersättare att delta vid sammanträdet skall även anmäla detta till sekreteraren. 
 
 
7 §  Kallelse 
 
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträde.  
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet 
 
Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får delta vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som hör till ett ärende skall bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Kallelsen skall även för kännedom tillställas tjänstemännen i den i samverkansavtalet nämnda 
ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun.  
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra detta.  
 
 
8 §  Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
9 § Justering och anslag av protokoll m.m. 
 
Nämndens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Justering av nämndens protokoll skall tillkännages på var och en av de samverkande 
kommunernas anslagstavlor. Nämndens kansli har ansvaret för att kontrollera när detta har 
gjorts. Kansliet bör samråda med de samverkande kommunernas kansli, så att anslag görs på 
samma dag i samtliga kommuner.  
 
Protokollet skall tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt föredragande tjänsteman. 
Det skall även tillställas tjänstemännen i ledningsgruppen samt kommunkansliet (motsv.) i 
respektive kommun. Nämndens ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas 
protokollet.  
 
 
10 § Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
skall ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har 
bestämts för justering av protokollet. 
 
 
11 § Delgivning  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 
 
 
12 § Undertecknande av handlingar 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar. 
 
 
13 § Arbetsutskott 
 
Inom nämnden skall det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter, varav 
en ledamot, tillika ordförande, och en ersättare från Kristianstads kommun, en ledamot och en 
ersättare från kommungruppen Ystad, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Sjöbo, samt en 
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ledamot och en ersättare från kommungruppen Hässleholm, Hörby, Osby, Östra Göinge och 
Bromölla.  
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Utskottet sammanträder i 
Kristianstads kommun om utskottet inte bestämmer annat.  Sammanträde skall hållas när 
ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.  
 
Utskottet får handlägga ärenden endast när minst två ledamöter är närvarande. 
 
Bestämmelserna i 4-9 §§ gäller i tillämpliga delar för arbetsutskottet. 
 
 
14 § Beredning av ärenden 
 
De ärenden som skall avgöras av den gemensamma nämnden i dess helhet skall beredas av 
utskottet om beredning behövs. 
 
Nämnden har rätt att besluta att ett ärende skall tas upp utan föregående beredning. 
 
En ledamot i utskottet får begära att den nämnd under vilken hjälpmedelsfrågorna sorterar i 
respektive kommun skall höras i ett ärende som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt.  
 
När ett ärende har beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. 
 
 
15 § Personuppgiftsansvarig 
 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
 
16 § Arkiv 
 
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
17 §  Ersättning till förtroendevalda 
 
Respektive kommun betalar ut ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i nämnden 
enligt de ersättningsbestämmelser som gäller för den kommun ledamoten eller ersättaren 
företräder. 
 
 
18 § Revision 
 
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden skall prövas av fullmäktige i var och en 
av kommunerna. 
 



Reviderad 201x-xx-xx/ 
 

Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga som vid vägrad 
ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.  
 
____________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 221

Revidering arkivreglemente för Kristianstads kom-
mun
Änr KS 2017/895

Beslut
 Anta ändring av kommunalt arkivreglemente att gälla från och med 

2017-11-01.

 Anta tillämpningsanvisningar för arkivreglemente att gälla från och 
med 2017-11-01.

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov genomföra löpande 
revidering av tillämpningsanvisningar för arkivreglemente.

Sammanfattning
Gällande arkivreglemente för Kristianstads kommun antogs av Kommun-
fullmäktige 2014-10-14 § 158. Kommunledningskontoret har reviderat 
reglementet och föreslår att kommunfullmäktige antar detsamma, med de 
tillämpningsanvisningar som bifogas som bilaga till arkivreglementet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta ändring av kommunalt arkivreglemente att gälla från och med 

2017-11-01.

 Anta tillämpningsanvisningar för arkivreglemente att gälla från och 
med 2017-11-01.

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att vid behov genomföra löpande 
revidering av tillämpningsanvisningar för arkivreglemente.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 207
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 198.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-07-06.
Kommunalt arkivreglemente KF 2014-10-14 § 158.
Arkivreglemente 2017 med förslag till ändringar (utkast).
Bilaga till arkivreglementet med förslag tillämpningsanvisningar.
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KF § 222

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse
Änr KS 2017/141

Beslut
 Godkänna gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 

betydelse att gälla från och med 2017-11-01.

Sammanfattning
Enligt det kommunala arkivreglementet (antaget i KF 2014-10-14 § 158), 
ska varje myndighet (nämnd/styrelse) upprätta en dokumenthanterings-
plan som beskriver myndighetens handlingar och hur de hanteras, t ex vad 
som ska bevaras, vad som ska gallras (förstöras) och när detta ska göras. 

I verksamheterna förekommer många handlingar/mycket information som 
har liten och kortvarig betydelse och som också måste beskrivas i 
dokumenthanteringsplanerna. För att underlätta hanteringen av denna 
information, är det lämpligt att en kommunövergripande gallringsplan 
fastställs genom beslut i Kommunstyrelsen som är arkivmyndighet, och 
som enligt arkivreglementet ska meddela riktlinjer när det gäller 
informationsförvaltning. 

Förslag till gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 
skickades ut på remiss till Kristianstad kommuns samtliga nämnder, samt 
IT-avdelningen.

Samtliga nämnder ger i sina svar sitt godkännande till förslaget. C4 Teknik 
(Tekniska nämnden) tillägger att om det är möjligt, dela upp gallrings-
planen i två delar. En del som kan hanteras via inställningar i datorn och på 
servrar från IT-avdelningen och en del som kan ingå i en gallringsplan som 
gäller de gallringar som respektive medarbetare måste utföra själv.
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IT-avdelningen har gått igenom gallringsplanen och gjort justeringar 
gällande punkter som inte stöds och uppdaterat så att de stämmer med 
Kristianstad kommuns konfiguration/IT-miljö. IT-avdelningens föreslagna 
ändringar har infogats i förslag till gallringsplan, både när det gäller 
uppgifter som ska tas bort, ändras och läggas till.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 

betydelse att gälla från och med 2017-11-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 208
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19 § 218.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-01.
Svar på remiss från samtliga nämnder och kommunledningskontorets IT-
avdelning.
Förslag till gallringsplan med förslag till revidering.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-03-14 § 71.
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KF § 223

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2018
Änr KS 2017/827

Beslut
 Sammanträdestiderna för Kommunfullmäktige 2018 fastställs enligt 

förslag.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige sammanträder under 2018 i regel 3:e tisdagen i 
månaden.

Presidiet föreslår att Kommunfullmäktiges sammanträden ska starta kl 
13.00 och 
avslutas senast kl 18.00.

Presidiet föreslår kommunfullmäktige att hålla sammanträde under 2018 
enligt följande:

Månad Datum Tidpunkt
Januari 16 13.00
Februari 13 13.00
Mars 13 13.00
April 17 13.00
Maj 15 13.00
Juni 12 13.00 
September 18 13.00 
Oktober 16 13.00 
November 20 09.00 Budget
December 12 13.00  OBS. Onsdag
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Kommunfullmäktiges presidie förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa sammanträdestider enligt förslag

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-27
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KF § 224

Valkretsindelning 2018
Änr KS 2017/864

Beslut
 Föreslå länsstyrelsen fastställa valkretsindelning enligt kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-16.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är endast gällande under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fattar beslut om förslag om två valkretsar VN 2017/3

Christina Borglund (KD) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Den 1 januari 2015 trädde de nya reglerna i vallagen i kraft men kommer 
först tillämpas vid det allmänna valet 2018. I och med förändringen i val-
lagen måste kommunerna fatta beslut kring antalet valkretsar vid valet 
2018. Beslutet ska vara fattat i Kommunfullmäktige senast 31 oktober och 
därefter översändas till länsstyrelsen för fastställande. 

Valnämnden fattade den 30 maj beslut om att föreslå Kommunfullmäktige 
att fatta beslut om två valkretsar inför valet 2018. Under förutsättning att 
så även blir Kommunfullmäktiges beslut föreslår Valnämnden nu Kommun-
fullmäktige att fatta beslut om följande valkretsindelning.
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Distrikt Röstberättigade 2017-03-31
 Väster Öster
Skepparslöv 2144  
Vä 2116  
Degeberga-Hörröd-Huaröd 1921  
Tollarp-Linderöd-Äsphult 1863  
Hedentorp-Åsum 1826  
Söder-Udden 1777  
Centrum 1767  
Söder 1752  
Färlöv 1699  
Önnestad-Norra Strö 1659  
Charlottesborg-Härlöv 1595  
Näsby Södra 1578  
Vilan-Långebro 1481  
Everödsbygden 1265  
Tollarp centrum norra 1261  
Österlöv-Fjälkestad 1200  
Näsby norra 1199  
Köpinge 1153  
Tollarp centrum södra 1093  
Vittskövle-Maglehem 880  
Träne-Djurröd 865  
   
Östermalm  1573
Egna hem - Pakstaden  1431
Lyckans Höjd  1517
Östra Fäladen  1303
Gamlegården 1  1554
Gamlegården 2  1393
Kulltorp-Sommarlust  2037
Österäng  2119
Hammar  1234
Hammarslund,Gamla Hammar, 
Araslöv  1115
Nosaby  1531
Åhus centrum  1640
Åhus Täppet  1453
Åhus, Vanneberga Östra Sand  955
Åhus-Transval-Sånna  1053
Åhus Äspet-Yngsjö  947
Åhus Äspet norra  1435
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Åhus-Vattentornet-Ripa  1775
Bäckaskog  1353
Fjälkinge-Nymö  1759
Gustav Adolf-Rinkaby  1623
Oppmanna-Vånga-Arkelstorp  1758

  
Summa (64652) 32094 32558

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Föreslå länsstyrelsen fastställa valkretsindelning enligt kommun-

ledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-16.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutet är endast gällande under förutsättning att Kommunfullmäktige 
fattar beslut om förslag om två valkretsar VN 2017/3

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag 2017-09-27 § 209
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 199.
Valnämndens beslut 2017-08-24 § 6.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-16.
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KF § 225

Valdistriktsindelning inför 2018
Änr KS 2017/865

Beslut
Föreslå länsstyrelsen fastställa valdistriktsindelning enligt följande:

 Nuvarande valdistrikt Hammar, distriktskod 12900901, delas i 
Hammarslund - Gamla Hammar och Araslöv (omfattande NYKO-koder-
na 200303, 200401, 200074, 200072, 200302, 200073) och Hammar 
(omfattande NYKO-koden 200301 ).

 Nuvarande valdistrikt Tollarp Centrum, distriktskod 12903201, delas i 
Tollarp Centrum norra (omfattande NYKO-koderna 460003, 460004) 
och Tollarp Centrum södra (omfattande NYKO-koderna 460001, 
460002).

 Nuvarande valdistrikt Åhus Äspet – Yngsjö, distriktskod 12901504, 
delas i Åhus Äspet norra (omfattande NYKO-koderna 260016, 260017) 
och Åhus Äspet - Yngsjö (omfattande NYKO-koderna 260018, 260019, 
260072, 260020).

 Nuvarande valdistrikt Åhus Täppet, distriktskod 12901502, delas i 
Åhus Vanneberga - Södra Sand (omfattande NYKO-koderna 260008, 
260007, 260009, 260013, 260006, 260023 ) och Åhus Täppet 
(omfattande NYKO-koderna 260005, 260004, 260024, 260003).

 Paragrafen justeras omedelbart.

Christina Borglund (KD) deltar ej i beslutet.
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Sammanfattning
Inför nästa års val föreslår kommunledningskontoret att nuvarande val-
distrikt Hammar, Tollarp centrum, Åhus Äspet-Yngsjö och Åhus Täppet 
delas upp eftersom antalet röstberättigade i dagsläget uppgår till över 
2000 st. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningen på förslag från 
Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Föreslå länsstyrelsen fastställa valdistriktsindelning enligt följande:

 Nuvarande valdistrikt Hammar, distriktskod 12900901, delas i 
Hammarslund - Gamla Hammar och Araslöv (omfattande NYKO-koder-
na 200303, 200401, 200074, 200072, 200302, 200073) och Hammar 
(omfattande NYKO-koden 200301 ).

 Nuvarande valdistrikt Tollarp Centrum, distriktskod 12903201, delas i 
Tollarp Centrum norra (omfattande NYKO-koderna 460003, 460004) 
och Tollarp Centrum södra (omfattande NYKO-koderna 460001, 
460002).

 Nuvarande valdistrikt Åhus Äspet – Yngsjö, distriktskod 12901504, 
delas i Åhus Äspet norra (omfattande NYKO-koderna 260016, 260017) 
och Åhus Äspet - Yngsjö (omfattande NYKO-koderna 260018, 260019, 
260072, 260020).

 Nuvarande valdistrikt Åhus Täppet, distriktskod 12901502, delas i 
Åhus Vanneberga - Södra Sand (omfattande NYKO-koderna 260008, 
260007, 260009, 260013, 260006, 260023 ) och Åhus Täppet 
(omfattande NYKO-koderna 260005, 260004, 260024, 260003).

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 210
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 200.
Valnämndens beslut 2017-08-24 § 5.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-16.
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KF § 226

Parkeringstaxa vid Östra kommunhuset
Änr KS 2017/901

Beslut
 Godkänna föreslagen parkeringstaxa på parkeringen vid Östra 

kommunhuset att gälla från och med 1 november 2017.

Sammanfattning
För att jämna ut parkeringsbeläggningen i området föreslår C4 Teknik en 
höjning av parkeringstaxan från 200 kr/månad per månad till 300 
kr/månad.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna föreslagen parkeringstaxa på parkeringen vid Östra 

kommunhuset att gälla från och med 1 november 2017.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 211
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 201.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 73.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-07-11.
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KF § 227

Redovisning av obesvarade motioner samt besvara-
de och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2016/1179

Beslut
 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och 
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till 
Kommunfullmäktige nämligen i april och oktober.

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade 
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs-
nämnden och Tekniska nämnden överlämnar förteckningar över beslutade 
samt icke beslutade medborgarförslag.

Arbete och välfärdsnämnden, Byggnadsnämnden och Miljö- och hälso-
skyddsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 218
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-19 § 224.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-08.
Förteckning över obesvarade motioner 2017-09-08.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen 
2017-09-11.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2017-09-08.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-08-31 § 44.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-14.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-09-05 § 83.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-01.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-01.
Förteckning över ej avgjorda medborgarförslag 2017-08-01.
Byggnadsnämndens beslut 2017-08-29 § 164.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 
2017-08-02.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-08 § 81.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-21.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-21.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-09-07 § 53.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2017-08-02.
Omsorgsnämndens ordförandes beslut 2017-08-28 § 1.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2017-08-28.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 66.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-07-24.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden.
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KF § 228

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

Beslut
 Avslå motionen

Reservation
Ida Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Ida Nilsson (MP) yrkar bifall till motionen.

Anders Tell (S) och Jan Nordström (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) föreslår i motion att Kristianstads kommun ska stoppa 
utsmyckning av staden med påskpynt i form av fjädrar då det är svårt att 
veta om fjädrarna plockats från levande djur och om infärgning har skett 
under etiska former. C4 Teknik har redan våren 2017 provat alternativt 
påskpynt i stadskärnan, med färgglada band istället för fjädrar och ser 
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många spännande möjligheter att pynta med djurvänligt material även 
framöver. C4 Teknik föreslår därför att bifalla motionen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Motionen avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-27 § 220
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-13 § 203.
Tekniska nämndens beslut 2017-08-24 § 74.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2017-07-24.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 74.
Motion 2017-02-16.
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KF § 229

Motion - Ge AB Kristianstadsbyggen i uppdrag att 
bygga bostadsrätter också
Änr KS 2016/844

Beslut
 Anse motionen besvarad

Reservation

Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat motion 
om ge AB Kristianstadsbyggen (ABK) i uppdrag att också bygga 
bostadsrätter där det är lämpligt.

ABK har 2017-02-07 svarat följande om motionen:

”Sedan flera år har ABK långsiktiga byggplaner för att ligga i 
framkant när det gäller att utveckla Kristianstads kommun. I 
bolagets bostadsförsörjningsplan planerar vi tio år framåt och 
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inom de närmsta fem åren har ABK planer på 1 000 nya bostäder 
runt om i kommunen.

ABK ställer sig positiv till att, i samband med byggnation av 
hyresrätter, även bygga bostadsrätter där det är lämpligt. Bolaget 
är positiv till uppförande av boenden med olika upplåtelseformer 
för att främja mångfald och motverka segregation.

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till nytt ägardi-
rektiv för ABK som innebär att ABK har möjlighet att samverka 
med andra fastighetsägare så att fördelning mellan andelen ägan-
derätter, bostadsrätter och hyresrätter så långt som möjligt mot-
svarar befolkningens behov, efterfrågan, preferenser och 
betalningsförmågor vilket innebär att verka för en mångfald av 
boendeformer och bostadstyper som passar såväl små som stora 
hushåll med olika resurser som äldre, yngre och nyanlända.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-30 § 184
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-05-31.
AB Kristianstadsbyggens yttrande 2017-02-07.
Remiss 2016-11-22.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-20 § 182.
Motion 2016-09-02.
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KF § 230

Motion - Möjliggör rätt till undantag i rätten till heltid
Änr KS 2016/1209

Beslut
 Anse motionen besvarad

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) föreslår i motion 2016-12-06 (KS 2016/1209) att 
Barn- och utbildningsförvaltningen får rättighet att införa undantag från 
rätt till heltid på nya anställningar inom specialområde, till exempel yrkes-
lärare och modersmålslärare. 

Det förslag som motionären föreslår finns redan i beslutet (KF § 86) som 
togs av kommunfullmäktige den 2016-04-19 gällande heltid för alla tillsvi-
dareanställda i Kristianstads kommun. I beslutet redogörs för vissa undan-
tagna grupper. Under projektets genomförande finns det möjlighet att 
undanta grupper som inte på förhand förutsetts i projektets förstudie. 
Följande framgår av tjänsteutlåtandet (KS 2015/342) till beslutet och i 
projektplanen för genomförandet av heltid för alla tillsvidareanställda:

”Övriga möjliga undantag som inte gått att förutse och inte belysts i förstu-
dien behandlas i särskild ordning av det övergripande projektet i samråd 
med styrgrupp och berörd förvaltning.”

Utifrån ovanstående anses motionen besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-30 § 185
Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 2017-01-30 § 11.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-12.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-02-22.
Protokoll kommunövergripande samverkansgrupp 2017-01-17.
Remiss 2017-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-19 § 86.
Motion 2016-12-06.
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KF § 231

Motion - Polisanmäl ensamkommande barn med 
uppskriven ålder för bidragsbrott
Änr KS 2017/948

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
Niklas Nilsson (SD) föreslår i motion att Arbete- och välfärdsförvaltningen 
skall polisanmäla ensamkommande ungdomar som fått sin ålder uppskriven 
för bidragsfusk i likhet med hur man gör i Mariestads kommun, samt även 
återkräva felaktigt utbetalda bidrag.

Beslutsunderlag
Motion från Niclas Nilsson (SD) 2017-09-12
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KF § 232

Motion - Gratis influensavaccinering för utsatt skol-
personal
Änr KS 2017/950

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) föreslår i motion att Kristianstads kommun 
inför frivillig och gratis influensavaccinering för all kommunalt anställd 
personal inom barn- och utbildningsförvaltningen som frekvent har kontakt 
med elerver/barn och därigenom utsätts för en ökad risk att smittas av 
influensa.

Beslutsunderlag
Motion från Annelie Fälth Simonsson (SD) 2017-09-25
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KF § 233

Motion - Låt personal som slutar på ett arbetsställe 
inom Barn- och utbildningsförvaltningen få fylla i en 
digital avslutningsenkät
Änr KS 2017/976

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) och Christina Silverbern (M) föreslår i motion att Kristian-
stads kommun erbjuder avgångsenkät som uppföljning till all personal som 
avslutar eller byter anställning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Motion från Lena Ohlsson (M) och Christina Silverbern (M) 2017-09-18
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KF § 234

Interpellation - Utlåning av burkini i simundervisningen
Änr KS 2017/951

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Ordet överlämnas till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulrika 
Tollgren (S) för besvarande av interpellationen.

”Annelie Fälth Simonsson (SD) ställer i en interpellation 5 frågor till mig 
angående huruvida Kristianstads kommun lånar ut en speciell sorts simklä-
der i simundervisningen. 

Här kommer svaren på frågorna:

1. Lånar Kristianstads kommun ut burkinis i simundervisningssyfte?

Nej, vi lånar inte ut någon form av simkläder i simundervisningssyfte.

2. Om Ni gör det, vem fattade beslutet och när?

Frågan faller genom ovanstående svar.

3. Om inte, skulle Kristianstads kommun kunna tänka sig att bistå med 
burkinis i framtiden?

Det finns inga planer på att avsätta pengar till simkläder i majoritetens 
budget. 

4. Finns det någon plan för hur Kristianstads kommun kommer att arbeta 
med dessa patriarkala könsnormer framöver för att främja jämställdhet 
mellan flickor och pojkar?

Ja, det finns det.

5. Om Ni har det, hur ser den planen ut rent konkret?
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Vi i barn- och utbildningsnämnden i Kristianstads kommun har att säkerstäl-
la att alla enheter har en aktuell och uppdaterad ”Plan mot diskriminering 
och kränkande behandling” och med diskriminering avses diskriminerings-
grunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
Detta uppdrag uppdaterades vid senaste barn- och utbildningsnämnden 
2017-09-05.

I samtliga våra måldokument från förskola till gymnasieskola framgår att vi 
ska arbeta för jämställdhet och likvärdighet. Detta står redan i andra stycket 
efter kunskapsuppdraget.

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 
svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.” 
(skolverket.se 2017-09-15)

Utifrån arbetet med dessa måldokument pågår ett antal projekt för att främja 
jämställdhet. I förskolan är vi nu i startgropen med projektet ”en uppväxt fri 
från våld” som arbetar för att öka kunskapen om våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld och maskulinitetsnormer. Fem förskolor deltar initialt.

Två representanter ifrån BUF sitter med i styrgruppen för projektet Fri:ja 
(leds av AoV) som arbetar för att öka kunskap och kompetens inom kom-
munen kring främst kvinnlig könsstympning. Beröringspunkterna mot mäns 
våld mot kvinnor är många. Ett stort antal medarbetare inom BUF har delta-
git på föreläsningar arrangerade av Fri:ja.

Vi erbjuder medarbetare att delta i föreläsningar kring kulturkompetens. Ett 
aktuellt projekt att nämna är ”lärande för integration” som drivs gemensamt 
av kommunerna i Skåne Nordost. 

Medarbetare från BUF har tillsammans med representanter från andra kom-
munala förvaltningar (AoV och KoF) deltagit i kompetensutveckling kring 
våldsförebyggande arbete.
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Detta var några exempel på vad som pågår konkret på detta område, men ar-
betet med normer och värderingar är en ständigt pågående process i alla våra 
verksamheter.” 

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) inger interpellation – Hur ställer sig Kristian-
stads kommun till utlåning av burkinis i simundervisningen i skolan?

Beslutsunderlag
Interpellation från Annelie Fälth Simonsson (SD) 2017-09-12
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KF § 235

Interpellation - Ökat antal elever i Hammar med omnejd
Änr KS 2017/962

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellation framställs.

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

”Lena Ohlsson (m) ställer i en interpellation fyra frågor till mig angående 
upplevd trångboddhet på Hammars skola. 

Jag tackar så mycket för att du lyfter fram denna frågeställning. Kristianstad 
växer och byggnadsnämnden klubbar bygglov på historiskt höga nivåer. Detta 
är både glädjande och utmanande.

Antalet elever i Kristianstads kommuns grundskolor ökar med i genomsnitt en 
klass per månad. Denna ökning är inte jämt fördelad utan i vissa områden ökar 
barnantalet samtidigt som andra områden är minskande. För lite mindre än en 
månad sedan togs det första spadtaget till Lingenäs-skolan, den första helt nya 
skola som kommunen bygger på 40 år. Några dagar senare togs det även för 
Kulltorpskolan, som kommer att öka sitt elevantal till det dubbla i den nya 
byggnaden. Kommunens ökade lokalbehov har alltså hittills lösts via om- eller 
tillbyggnader samt paviljonger. 

Nu till svaren på frågorna: 

1. I vilka skolor är det tänkt att eleverna boende i nya Hammarsområdet ska 
gå, då Hammars skola inte rymmer fler elever?

Svar
Det sker en regelbunden dialog mellan miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och övriga förvaltningar så att kommunens olika exploateringsplaner 
följs upp med förväntat behov av social service exempelvis barnomsorg och 
skola. 
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Vad gäller nytillskottet av elever i Hammarsområdet ingår dessa i nuläget i en 
större plan för hela den centrala staden, där det ingår att bygga en ny och större 
skola som ska ersätta Norretullskolan. Den tomt som har utretts för detta finns 
vid Östra Kasern-området, men här kvarstår fortfarande en del frågetecken. 

Ansvarig för skolområdet har inte påtalat att det skulle vara någon akut lokal-
brist på Hammars skola, men att skolan har många elever och att det behövs en 
planering för att lösa situationen på sikt.

2. En nyetablering skola i Hammarslund – Viby området, är det tänktbart?

Svar
Det finns inga sådana planer idag. Vad som är tänkbart eller ej får framtida 
planer och behov i så fall utvisa.

3. Finns det tankar om en ny gemensam särskolebyggnad?

Svar
Nej, denna frågeställning är helt ny och har inte kommunicerats av ansvarig för 
skolområdet.

4. Vilka är planerna gällande skolorna i dessa områden när elevantalet ökar?

Svar
Som jag svarade på fråga 1 är planen att det behövs en ny central kommunal 
skola för att klara den elevökning som kommer i centrala Kristianstad. Men 
exakta upptagningsområden eller organisering av årskurser är däremot rent 
organisatoriska frågor.” 

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) inger interpellation om  skolor i Hammarområdet.

Beslutsunderlag
Interpellation från Lena Ohlsson (M) 2017-09-14
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KF § 236

Medborgarförslag - Döp om leden som kallas Ham-
marslundsvallen till Snokleden
Änr KS 2017/909

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att leden som kallas 
Hammarslundsvallen döps om till Snokleden. I enlighet med kommunal-
lagen 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 medborgarför-
slag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-01
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KF § 237

Medborgarförslag - Återställa skulptur till skolgården 
i Everöd, efter att skulpturen Anna-Mia blev stulen 
2015
Änr KS 2017/868

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att få tillbaka, återskapad 
eller ersatt med något liknande till skolgården i Everöd, efter att skulptu-
ren Anna-Mia blev stulen 2015. 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 överlämna till Kultur- och fritidsnämnden för be-

slut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-08-18
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KF § 238

Medborgarförslag - Utegym i Hammar
Änr KS 2017/645

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man ppför ett utegym 
i Hammar. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfull-
mäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta 
till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har 
väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-07
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KF § 239

Medborgarförslag - Krav på avtal för sophämtning 
för att få bedriva verksamhet
Änr KS 2017/556

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det införs krav på 
avtal för sophämtning för att få bedriva verksamhet. I enlighet med kom-
munallagen 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 medborgarför-
slag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-12
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KF § 240

Medborgarförslag - På nya återvinningsanläggning-
en önskas lokal med material som förskole - och 
skolpersonal kan hämta och skapa med
Änr KS 2017/682

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att på nya återvinnings-
anläggningen önskas en lokal med material som förskole - och skolperso-
nal kan hämta och skapa med. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 
har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, 
möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta 
i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-08-09
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KF § 241

Medborgarförslag - Gräv ner EON:s kraftledning vid 
Väskolan i nordlig riktning
Änr KS 2017/681

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att -  EON:s kraftledning 
vid Väskolan i nordlig riktning grävs ner.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses 
ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen i 
enlighet med kommunallagen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva 
ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknyt-
ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar 
och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting 
eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-12
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KF § 242

Medborgarförslag - Klimatberedningen bör dokumentera 
sina sammanträden med protokoll synliga på kommu-
nens hemsida
Änr KS 2017/881

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Klimatberedningen bör 
dokumentera sina sammanträden med protokoll synliga på kommunens hemsida.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med hänvis-
ning till att Klimatberedningen upphörde 2017-03-31.

Då kommunen inte längre har någon klimatberedning får man anse att det anses 
ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet 
med kommunallagen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av 
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-08-29
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KF § 243

Medborgarförslag - Parkeringsplatser utanför CSK
Änr KS 2017/697

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det skapas fria/gratis 
parkeringsplatser utanför CSK..

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att kommunen ej ansvarar för parkeringsplatserna utanför 
CSK. Förslaget är därmed utformat på ett sådant sätt att det får anses 
ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen i 
enlighet med kommunallagen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva 
ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknyt-
ning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar 
och som inte handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting 
eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-25
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KF § 244

Medborgarförslag - Gör om Galleria Boulevard till 
aktiviteternas hus
Änr KS 2017/657

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man gör om Galleria 
Boulevard till aktiviteternas hus.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att Galleria Boulevard ej är kommunens hus. Förslaget är 
därmed utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som 
regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunalla-
gen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana ange-
lägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av 
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-09
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KF § 245

Medborgarförslag - Uppställningsplats för lastbilar 
vid väg 118 i Horna
Änr KS 2017/845

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen anlägger 
en inhägnad uppställningsplats för lastbilar vid väg 118 i Horna, Åhus..

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att väg 118 inte är en kommunal väg. Förslaget är utfor-
mat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras 
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap 
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets 
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en an-
nan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-08-16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 246

Medborgarförslag - Tillgänglighetsanpassning av 
rundan runt Lerjevallssjön
Änr KS 2017/842

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det görs en tillgäng-
lighetsanpassning av rundan runt Lerjevallssjön. I enlighet med kommu-
nallagen 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 medborgarför-
slag.

 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-08-15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 247

Medborgarförslag - Göra övergång för gångtrafikanter 
och cyklister bevakad
Änr KS 2017/894

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att göra övergången för 
gångtrafikanter och cyklister på Blekingevägen vid Otto Lindenows väg 
innan Hammar till en bevakad övergång. 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 beslu-
ta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-08



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 248

Medborgarförslag - Fasta fartkameror mellan Norra 
Kaserngatan och Hertig Carls gata
Änr KS 2017/787

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp fasta 
fartkameror mellan Norra Kaserngatan och Hertig Carls gata.. 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 med-
borgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 249

Medborgarförslag - Bygg en kombinerad lekplats 
och utegym för de boende i Vinnö och Färlöv
Änr KS 2017/627

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en kombi-
nerad lekplats och utegym för de boende i Vinnö och Färlöv. 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 med-
borgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-01



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 250

Medborgarförslag - Trädet vid blivande Lingenässkolan 
måste bevaras och ej fällas.
Änr KS 2017/641

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att trädet vid blivande Linge-
nässkolan måste bevaras och ej fällas. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 
25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möj-
lighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-01



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 251

Medborgarförslag - Effektivare skötsel av kommu-
nens mark och fastigheter i norra delen av kommu-
nen
Änr KS 2017/734

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag effektivare skötsel av 
kommunens mark och fastigheter i norra delen av kommunen. I enlighet 
med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från 
de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen 
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett med-
borgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-30



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 252

Medborgarförslag - Sätt upp fartkamera på Västra 
Boulevarden
Änr KS 2017/898

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

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

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-03



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 253

Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Färlöv, 
Vinnö och Kristianstad
Änr KS 2017/625

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en cykel-
väg mellan Färlöv, Vinnö och Kristianstad. I enlighet med kommunalla-
gen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 
3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-05-31



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 254

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Färlöv, Vinnö 
och Kristianstad
Änr KS 2017/629

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

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

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-06-01



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 255

Avsägelse som ledamot i Kommunstyrelsen - Ellena 
Dellios Vukic (L)
Änr KS 2017/910

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen

 Överlämna ärendet till Valberedningen för fyllnadsval av ny ledamot i 
Kommunstyrelsen efter Ellena Dellios Vukic (L)

Sammanfattning
Ellena Dellios Vukic (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommun-
styrelsen från och med 2017-11-01.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2017-09-04



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 256

Avsägelse som ersättare i Omsorgsnämnden - 
Elisabeth Jørgensen (MP)
Änr KS 2017/1072

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar bifalla avsägelsen

 Överlämna ärendet till Valberedningen för fyllnadsval av ny ersättare i 
Omsorgsnämnden efter Elisabeth Jørgensen (MP)

Sammanfattning
Elisabeth Jørgensen (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Om-
sorgsnämnden från och med 2017-10-15.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2017-10-11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 257

Fyllnadsval av ersättare i Byggnadsnämnden efter 
Carola Sunesson (SD)
Änr KS 2017/632

Beslut
 Välja Dan Björk (SD), Gamla Vägen 97 A, 291 67 Fjälkinge till ny 

ersättare i Byggnadsnämnden efter Carola Sunesson (SD) fram till 
den 31 december 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Dan Björk (SD), Gamla Vägen 97 A, 291 67 Fjälkinge till ny 

ersättare i Byggnadsnämnden efter Carola Sunesson (SD) fram till 
den 31 december 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-10-17 § 64.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 174.
Avsägelse Carola Sunesson 2017-06-01.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 258

Fyllnadsval som nämndeman i Kristianstads 
tingsrätt efter Sven-Åke Hannevind (SD)
Änr KS 2017/903

Beslut
 Välja Bengt Håkansson (SD), Ledsåkersvägen 6, 291 70 Kristianstad till 

nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Sven-Åke Hannevind (SD) 
fram till den 31 december 2019.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Bengt Håkansson (SD), Ledsåkersvägen 6, 291 70 Kristianstad till 

nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Sven-Åke Hannevind (SD) 
fram till den 31 december 2019.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-10-17 § 65.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-10.
Entledigande av nämndeman Sven-Åke Hannevind (SD), 2017-08-29.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 259

Motion - Utredning om åtgärder för att underlätta för 
återvandring
Änr KS 2017/1001

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrel-

sen för beredning.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) och Niclas Nilsson (SD) föreslår i motion att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att inrätta ett kommunalt 
återvandringsbidrag och en kommunal återvandringshandläggare.

Beslutsunderlag
Motion från Björn Söder (SD) och Niclas Nilsson (SD) 2017-09-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 260

Interpellation - Vad har gjorts för att sänka hastighe-
ten och därmed minska olycksrisken längs Industri-
gatan?
Änr KS 2017/1073

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Tekniska nämndens ordförande Sven Nilsson (C) för 
besvarande av interpellationen.

”Fråga 1
Vad har gjorts från kommunen för att göra Industrigatan mer säker?

Svar fråga 1   
C4 teknik bestämde i våras att göra en trafikmätning hösten 2017.
Den 8 september beställdes en trafikmätning av Dynniq, trafikmätningen 
startade den 10 oktober.

Fråga 2
För ni diskussioner med polisen om att försöka förhindra olyckor samt 
kontrollera hastigheten på denna gatusträcka?

Svar fråga 2 
Det har förts diskussioner med polisen om de problem som finns på 
Industrigatan.

Fråga 3
Vad görs för att förhindra streetrace där?

Svar fråga 3   
Det pågår en trafikutredning som är beställd den 12 september.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ska ge förslag på punktåtgärder längs sträckan för att säkerställa låga 
hastigheter samtidigt som åtgärder ska förhindra streetrace. Eftersom 
Industrigatan används av mycket tung trafik ska åtgärderna vara anpassa-
de till dem. Utredningen ska vara klar december 2017.

Fråga 4
Är vägbulor, trafikljus eller fartkameror några alternativ?

Svar fråga 4.    
Se svar fråga 3. Avvaktar utredningen.

Fråga 5
Är en mindre rondell möjlig för att få ner farten på Industrigatan?
Svar fråga 5.    
Se svar fråga 3.  Avvaktar utredningen

Fråga 6
Framtidsgymnasiet samt Näsby skola ligger strax intill Industrigatan, hur 
garanteras säkerheten för eleverna?

Svar fråga 6.  
Hålls regelbundna möten med Barn- o Utbildningsförvaltningen, det har 
inte framförts några synpunkter på säkerheten för eleverna kopplat till 
Industrigatan.”

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) ställer i interpellation frågor om vad som gjorts för att 
sänka hastigheten och därmed minska olycksrisken längs Industrigatan

Beslutsunderlag
Interpellation från Lena Ohlsson (M) 2017-10-11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 261

Meborgarförslag - Hildas Tassebo bör få bidrag till 
hyran för katthemmet
Änr KS 2017/995

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

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

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag 2017-09-22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 262

Medborgarförslag - kommunen bör besluta att man 
ej ska köpa in eller upphandla burägg
Änr KS 2017/984

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bör beslu-
ta att man ej ska köpa in eller upphandla burägg. I enlighet med kommu-
nallagen 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 medborgarför-
slag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 263

Medborgarförslag - Virkade lappar ihopsatta till en 
julgran - dekorativt och billigare än hyra gran i Råd-
huset
Änr KS 2017/1067

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

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

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-07



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 264

Medborgarförslag - Bygga marklägenheter i Färlöv
Änr KS 2017/1005

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man bygger marklä-
genheter i Färlöv. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kom-
munfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 265

Medborgarförslag - Smycka Vattentornet i Kristian-
stad med Christian den IV
Änr KS 2017/1066

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man smyckar Vatten-
tornet i Kristianstad med Christian den IV. I enlighet med kommunalla-
gen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 
3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-09



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 266

Medborgarförslag - Förslag om förändring gällande 
sjukvårdsbokning
Änr KS 2017/1020

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag om förändring gällande 
sjukvårdsbokning..

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att ansvaret ligger inom Region Skåne. Förslaget är där-
med utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som 
regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunalla-
gen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana ange-
lägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller 
landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av 
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 267

Medborgarförslag - Möjlighet till kvällstaxi
Änr KS 2017/1004

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag, för att kunna gå på 
arrangemang och komma hem utan att köra själv eller ta en vanlig taxi, 
skall finnas möjlighet till kvällstaxi. Kommunledningskontoret föreslår 
att medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att förslaget är utfor-
mat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras 
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 kap 
§ 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägenheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets 
område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, en an-
nan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 268

Medborgarförslag - Önskar att man asfalterar alternativt 
gör en trottoar vid delvis obelagda vägen Båtbyggarega-
tan, Transvalområdet i Åhus
Änr KS 2017/996

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man asfalterar alternativt 
gör en trottoar vid delvis obelagda vägen Båtbyggaregatan, Transvalområdet i 
Åhus. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, 
bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommun-
styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett 
medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 269

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Östra Sönnars-
löv och Everöd
Änr KS 2017/1012

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man anlägger cykel-
väg mellan Östra Sönnarslöv och Everöd. I enlighet med kommunallagen 
5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 
kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 270

Medborgarförslag - Önskar cykelbana vid Everödsvä-
gen
Änr KS 2017/1014

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man gör en cykelbana 
vid Everödsvägen. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kom-
munfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 271

Medborgarförslag - Cykelväg önskas mellan Nöbbe-
löv och Everöd
Änr KS 2017/1013

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

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

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-10-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 272

Medborgarförslag - Cykelbana mellan Östra Sön-
narslöv och Everöd
Änr KS 2017/1026

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man anlägger en 
cykelbana mellan Östra Sönnarslöv och Everöd. I enlighet med kommu-
nallagen 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 medborgarför-
slag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-09-29


