
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2019-04-10 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad kl. 13:00-16:40. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef Hanna Nicander, 
nämndsekreterare       

                   

                   

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge Mikael Persson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2019-04-23 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 93-94, 102-107, 109-125 

  Marie Färm 

 
Ordförande ……………………………………………………………………………………

 
…………………………………………………………………………… 

 Bo Silverbern                                   Ulrika Tollgren del av § 104 

 
Justerare …………………………………………………… …………………………………………………………  
 Kristina Lindbåge Mikael Persson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 93-94, 102-
107, 109-125 

Sammanträdesdatum 2019-04-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2019-04-29 Datum då  
anslaget tas ned 

2019-05-21 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Marie Färm 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2019-04-10 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-16:40. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef Hanna Nicander, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Kristina Lindbåge Mikael Persson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2019-04-10 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 95-101, 108 

  Marie Färm 

 
Ordförande …………………………………………………………………………………………... 
 Bo Silverbern   

 
Justerare …………………………………………………… ………………………………………………………….  
 Kristina Lindbåge Mikael Persson       

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 95-101, 
108 

Sammanträdesdatum 2019-04-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2019-04-11 Datum då  
anslaget tas ned 

2019-05-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Marie Färm 

 
Utdragsbestyrkande 



Bilaga ...!-.. till Kommunfullmäktiges protokoll

Uppropslista nr.l
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april 2019 klockan 13:03:04.
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (3) 

 

 

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

 

  
Tid och plats OBS! Onsdagen den 10 april 2019 kl. 13:00, 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 
Kristianstad. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Anmälan av ersättare  

3 Upprop  

4 Val av justerare  

5 Delgivningar 2018/1357 1.2.1 

A Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige 
efter Caroline Hedenström(M) 

 

B Länsstyrelsens protokoll ny ledamot i Kommunfullmäktige 
efter Andreas Eklund (M) 

 

C Länsstyrelsens protokoll ledamot/ersättare i kommun-
fullmäktige efter Sven Nilsson (C) 

 

D Besked om laga kraft avseende detaljplan för Ugerups Säteri 
3:2 m fl i Nöbbelöv 

 

E Protokoll fört vid inspektion av överförmyndarverksamheten i 
Kristianstads kommun 

 

F Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 71 –Rapporterings-
skyldighet enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

 

6 Val av ersättare i Valnämnden 2018/1073 1.2.5 

7 Val av ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018/1256 1.2.5 
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8 Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Birgitta Johansson (M) 

2018/1404 1.2.5 

9 Fyllnadsval som ledamot och ersättare i 
Omsorgsnämnden efter Zeinab El-Mestrah (S) 

2019/281 1.2.5 

10 Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i AB 
Kristianstadsbyggen efter Sonny Modig (L) 

2019/268 1.2.5 

11 Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i AB Allön efter 
Sonny Modig (L) 

2019/268 1.2.5 

12 Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Specialfastigheter 
i Kristianstad AB efter Sonny Modig (L) 

2019/268 1.2.5 

13 Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i C4 Parkerings AB 
efter Sonny Modig (L) 

2019/268 1.2.5 

14 Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige - Sonny 
Modig (L) 

2019/268 1.2.5 

15 Eventuella övriga valärenden  

16 Årsredovisning 2018 2019/117 1.4.1 

17 Revisionsberättelse för år 2018 samt fråga om 
ansvarsfrihet 

2019/271 1.8.1 

18 Revidering av budget 2019 2018/42 

19 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

2019/224 2.5.5 

20 Detaljplan Öllsjö 56:1 2012/242 

21 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun för 
insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen 

2019/227 1.3.1 

22 Namnbyte för C4 Teknik 2018/899 1.2.1 

23 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2018/1366 1.2.7 

24 Motion - Möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens 
medarbetare som tillfälligt vistas i Rådhus Skåne 

2018/297 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (3) 

 
  

 

25 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

26 Ledamöternas frågestund 2018/1415 1.2.6 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i 
Kristianstad från och med 2019-04-01. 

 

Kristianstad 2019-03-25 

 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 93

Delgivningar
Änr KS 2018/1357 1.2.1

Beslut
 Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Änr 2018/1291 Hid 2019.1188
Länsstyrelsen Skånes protokoll – Ny ledamot och ersättare i Kommun-
fullmäktige efter Caroline Hedenström(M).

Änr 2018/1305 Hid 2019.1196
Länsstyrelsen Skånes protokoll – Ny ersättare i Kommunfullmäktige efter 
Andreas Eklund (M).

Änr 2019/31 Hid 2019.1187
Länsstyrelsen Skånes protokoll – Ny ledamot och ersättare Kommun-
fullmäktige efter Sven Nilsson (C).

Änr 2017/1199 Hid 2019.1534
Besked om laga kraft avseende detaljplan för Ugerups Säteri 3:2 med flera i 
Nöbbelöv.

Änr 2019/290 Hid 2019.1549
Länsstyrelsens protokoll – Inspektion av överförmyndarverksamheten i 
Kristianstads kommun den 31 januari 2019.

Änr 2019/221 Hid 2019.1991
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 – Rapporteringsskyldighet enligt 
socialtjänstlagen av ej verkställda beslut.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 94

Val av ersättare i Valnämnden
Änr KS 2018/1073 1.2.5

Beslut
 Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 95

Val av ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Änr KS 2018/1256 1.2.5

Beslut
 Välja Paller Svärd (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 

tiden fram till och med den 31 december 2022.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Paller Svärd (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden för 

tiden fram till och med den 31 december 2022.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 40.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-25.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 96

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i Arbete 
och välfärdsnämnden efter Birgitta Johansson (M)
Änr KS 2018/1404 1.2.5

Beslut
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Ulrika Tågström (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden 
efter Birgitta Johansson (M) för tiden fram till och med den 31 
december 2022.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Ulrika Tågström (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden 
efter Birgitta Johansson (M) för tiden fram till och med den 31 
december 2022.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 41.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-25.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 97

Fyllnadsval som ledamot och ersättare i Omsorgs-
nämnden efter Zeinab El-Mestrah (S)
Änr KS 2019/281 1.2.5

Beslut
 Välja Bo Kron (S) till ledamot i Omsorgsnämnden efter Zeinab 

El-Mestrah (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

 Välja Lorna Molin (S) till ersättare i Omsorgsnämnden efter Bo Kron (S) 
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Zeinab El-Mestrah (S) är inte längre folkbokförd i Kristianstads kommun 
och är därmed inte längre valbar.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Bo Kron (S) till ledamot i Omsorgsnämnden efter Zeinab 

El-Mestrah (S) för tiden fram till och med den 31 december 2022.

 Välja Lorna Molin (S) till ersättare i Omsorgsnämnden efter Bo Kron (S) 
för tiden fram till och med den 31 december 2022.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 42.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-25.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 98

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i AB 
Kristianstadsbyggen efter Sonny Modig (L)
Änr KS 2019/268 1.2.5

Beslut
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i AB Kristianstadsbyggen efter 
Sonny Modig (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i AB Kristianstadsbyggen efter 
Sonny Modig (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 43.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-29.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 99

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i AB Allön 
efter Sonny Modig (L)
Änr KS 2019/268 1.2.5

Beslut
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i AB Allön efter Sonny Modig 
(L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill slutet av ordinarie 
årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i AB Allön efter Sonny Modig 
(L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill slutet av ordinarie 
årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 44.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-29.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 100

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Special-
fastigheter i Kristianstad AB efter Sonny Modig (L)
Änr KS 2019/268 1.2.5

Beslut
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i Specialfastigheter i Kristianstad 
AB efter Sonny Modig (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill 
slutet av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i Specialfastigheter i Kristianstad 
AB efter Sonny Modig (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill 
slutet av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 45.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-29.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 101

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i C4 Parkerings 
AB efter Sonny Modig (L)
Änr KS 2019/268 1.2.5

Beslut
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i C4 Parkerings AB efter 
Sonny Modig (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Bifalla avsägelsen.

 Välja Anders Fredriksson (L) till ledamot i C4 Parkerings AB efter 
Sonny Modig (L) för tiden från ordinarie årsstämma 2019 intill slutet 
av ordinarie årsstämma 2021.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2019-04-10 § 46.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-29.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 102

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige - 
Sonny Modig (L)
Änr KS 2019/268 1.2.5

Beslut
 Bifalla avsägelsen.

 Av Länsstyrelsen Skåne begära sammanräkning för att utse ny ledamot 
i Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Sonny Modig (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommun-
fullmäktige 2018-2022.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2019-03-13.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 103

Årsredovisning 2018
Änr KS 2019/117 1.4.1

Beslut
 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads 

kommun hade god ekonomisk hushållning för 2018.

 Den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 
2018.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (L), Anders Tell (S), Carl Henrik Nilsson (SD), Ulrika Toll-
gren (S), Christina Borglund (KD, Karl Gemfeldt (C), Emelie Nilsson (M), 
Mikael Persson (V) och Radovan Javurek (L) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag.

Sammanfattning
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun 2018. 

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2018.

Kommunrevisionen tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2018 
godkänns.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads 

kommun hade god ekonomisk hushållning för 2018.

 Den verksamhet som bedrivits av helägda aktiebolag under 
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för 
2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 55.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 58.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Årsredovisning 2018.
Tekniska nämndens beslut 2019-03-14 § 25.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2019-02-12.
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2018.
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 104

Revisionsberättelse för år 2018 samt fråga om 
ansvarsfrihet
Änr KS 2019/271 1.8.1

Beslut
 Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

samt de enskilda förtroendevalda inom dessa organ med hänvisning till 
revisionsberättelsen.

Jäv

Följande är jäviga i beslut om att bevilja ansvarsfrihet för respektive 
instans:

Arbete och välfärdsnämnden

Ewa Jakobsen (M), Camilla Palm (M), Radovan Javurek (L), Qalinle Dayib 
(C), Helen Persson (S), Carl-Henrik Nilsson (SD), Fia Rosenstråle (SD) och 
Susanna Svensson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Barn- och utbildningsnämnden

Lena Ohlsson (M), Christina Silverbern (M), Bo Silverbern (M), Qalinle 
Dayib (C), Karl Gemfeldt (C), Alexander Harrison (KD), Qazim Hasanaj (S), 
Sabina Månsson Hultgren (S), Jens Nordwander (S), Ulrika Tollgren (S), 
Annelie Fälth Simonsson (SD) och Jacob Melin (SD) deltar inte i beslutet på 
grund av jäv.

Byggnadsnämnden

Christina Borglund (KD), Bo Kron (S), Carl-Henrik Nilsson (SD) och Dick 
Nystrand (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsen

Sylvia Olander (M), Bo Silverbern (M), Ludvig Ceimertz (M), Camilla Palm 
(M), Pierre Månsson (L), Christina Silverbern (M) Anna-Kerstin Larsson 
(L), Daniél Tejera (L), Kamilla Danielsson (L), Henny Tillberg (L), Lena 
Holst (C), Ulf Persson (C), Christina Borglund (KD), Alexander Harrison 
(KD), Jan Svensson (KD), Dan Berger (S), Jan Carlsson (S), Katarina Honoré 
(S), Anders Tell (S), Agneta Wandefors Hörström (S), Annelie Fälth 
Simonsson (SD), Carl-Henrik Nilsson (SD), Anders Nilsson (SD), Dick 
Nystrand (SD) och Fia Rosenstråle (SD) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv.

Kultur- och fritidsnämnden

Stefan Haskå (M), Henny Tillberg (L), Jan Svensson (KD), Therese 
Sturesson (S) och Björn Nordeman (SD) deltar inte i beslutet på grund av 
jäv.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ludvig Ceimertz (M), Ulf Persson (C), Fredrik Winberg (S), Leino Svensson 
(SD) och Niklas Laudén (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Omsorgsnämnden

Emelie Nyberg (M), Elisabeth Disley (L), Lisbeth Thorsson (L), Birgitta 
Book (S), Linnea Sjögren (S), Jan Nordström (V) och Anders Nilsson (SD) 
deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Tekniska nämnden

Jesper Persson (M), Kamilla Danielsson (L), Anders Fredriksson (L), Agneta 
Wandefors Hörström (S) och Ulf Börkell (SD) deltar inte i beslutet på grund 
av jäv.

Valnämnden

Carl-Henrik Nilsson (SD) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Lisbeth Thorsson (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
Kommunrevisionen överlämnar berättelse över kommunens räkenskaper 
och förvaltning för år 2018, revisorernas redogörelse för revisionsåret 
2018 samt sakkunnigas rapport.

Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen, 
nämnder, beredningar och de gemensamma nämnderna samt enskilda 
ledamöter i dessa organ. samtliga nämnder samt enskilda förtroendevalda i 
dessa organ.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2018.
Revisorernas redogörelse 2018
Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning 2018.
Granskningsrapport – Kristianstads Kommunföretag AB.
Granskningsrapport – AB Kristianstadsbyggen.
Granskningsrapport – AB Allön.
Granskningsrapport-C4 – Specialfastigheter i Kristianstad AB.
Granskningsrapport – C4 Parkerings AB.
Granskningsrapport – C4 Energi AB.
Granskningsrapport – C4 Elnät AB.
Granskningsrapport – Kristianstads Renhållnings AB.
Granskningsrapport – Kristianstads Biogas AB.
Granskningsrapport – Kristianstads Industribyggnads AB.
Revisionsberättelse – Kristianstads Kommunföretag AB.
Revisionsberättelse – AB Kristianstadsbyggen.
Revisionsberättelse – AB Allön.
Revisionsberättelse – Specialfastigheter i Kristianstad AB.
Revisionsberättelse – C4 Parkerings AB.
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Revisionsberättelse – C4 Energi AB.
Revisionsberättelse – C4 Elnät AB.
Revisionsberättelse – Kristianstads Renhållnings AB.
Revisionsberättelse – Kristianstads Biogas AB.
Revisionsberättelse – Kristianstads Industribyggnads AB.
Revisionsberättelse – Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
Revisionsberättelse – Gemensam nämnd för fastighets och arbetsplats-
anknutna tjänster.
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KF § 105

Revidering av budget 2019
Änr KS 2018/42 

Beslut
 Justera driftbudget 2019 enligt bilaga 1.

 Fastställa investeringsbudgeten 2019 till 1 230,8 mkr varav 964,8 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 266,0 mkr för den taxe-
finansierade verksamheten enligt bilaga 2.

Sammanfattning
Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål 
och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet 
fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet.

För 2019 föreslås att avsatt budgetreserv på 25 mkr fördelas med 18 mkr 
till omsorgsnämnden som kompensation för att det specialdestinerade 
statsbidraget för höjd bemanning upphört från och med 2019, samt med 
7 mkr till finansförvaltningen med anledning av att statsbidraget för ökat 
bostadsbyggande (”Byggbonusen”) upphört från och med 2019. Därutöver 
justeras budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag ner med 
7,6 mkr vilket finansieras med minskad budget för delar av pensions-
kostnaderna, 2,6 mkr och genom en ökning av de finansiella intäkterna 
med 5,0 mkr. Med de åtgärderna så blir det budgeterade resultatet 
oförändrat, +25,7 mkr. 

Investeringsbudgeten föreslås efter revidering fastställas till 1 230,8 mkr 
vilket är en ökning jämfört årsbudgeten med +129,0 mkr.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Justera driftbudget 2019 enligt bilaga 1.

 Fastställa investeringsbudgeten 2019 till 1 230,8 mkr varav 964,8 mkr 
för den skattefinansierade verksamheten och 266,0 mkr för den taxe-
finansierade verksamheten enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 56.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 59.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-04.
Ombudgetering driftbudgeten, bilaga 1.
Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investerings-
budget, bilaga 2.
Protokoll kommunövergripande samverkansgrupp 2019-03-05.
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KF § 106

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat
Änr KS 2019/224 2.5.5

Beslut
 Kristianstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 8 december 1994, ”Borgensförbindelsen”, vari Kristianstads kom-
mun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommu-
ninvest äger företräda Kristianstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen en-
ligt ”Borgensförbindelsen” i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer.

 Kristianstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommunin-
vests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

 Kristianstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari Kristianstads kommun 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 
alltjämt gäller.

 Utse kommundirektör Christel Jönsson och ekonomidirektör Roger 
Zetterqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade och beslutade i detta ärende 2018-11-13, 
§ 217. Ärendet saknade då beslutssats nummer två i ordning uppifrån 
gällande bekräftelse av att regressavtalet daterat av Kristianstads kommun 
30 juni 2011 alltjämt gäller. Ärendet är nu kompletterat med den besluts-
sats och tas upp på nytt i sin helhet. Samtliga beslutssatser måste 
behandlas och beslutas om vid ett och samma sammanträde för att beslutet 
ska vara giltigt.

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 
föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB, publikt 
kallat Kommuninvest. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar 
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Kristianstads kommun utfärdade sin borgens-
förbindelse 8 december 1994 och har bekräftat den-samma genom beslut 
av Kommunfullmäktige den 13 oktober 2009.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Kristianstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 8 december 1994, ”Borgensförbindelsen”, vari Kristianstads kom-
mun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kom-
muninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommu-
ninvest äger företräda Kristianstads kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen en-
ligt ”Borgensförbindelsen” i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer.

 Kristianstads kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommunin-
vests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några 
av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
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 Kristianstads kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 
Kristianstads kommun den 30 juni 2011, vari Kristianstads kommun 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat, 
alltjämt gäller.

 Utse kommundirektör Christel Jönsson och ekonomidirektör Roger 
Zetterqvist att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 58.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 61.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-01.
Brev från Kommuninvest inklusive bekräftelsehandling 2018-05-30.
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KF § 107

Detaljplan Öllsjö 56:1
Änr KS 2012/242 

Beslut
 Anta detaljplan Öllsjö 56:1.

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Vänsterpartiet finner det märkligt att den grönplan som antogs av 
kommunstyrelse på föregående sammanträde inte skall vara vägledande i 
hanteringen av ärendet. Om en offentlig förvaltning är tydligt medveten om 
att en ny plan eller förordning är på väg fram som kan få betydelse för 
ärendets hantering bör detta givetvis vägas in.

Vänsterpartiet yrkade på att detaljplanen skulle återremitteras för ny 
beredning där även grönplanen vägs in.

Då kommunfullmäktige avslog detta yrkande reserverar vi oss mot 
beslutet.”

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Dick Nystrand (SD) och Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar avslag till beslutet.

Christina Borglund (KD) yrkar bifall till beslutet.

Mikael Persson (V) yrkar på att ärendet återremitteras.
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
beslutas idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att fatta beslut 
idag.

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

Votering begärs och ska genomföras.

Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej för avslag till kommunstyrelsens förslag.

Voteringsresultat

45 röstade ja, 17 röstade nej, 2 personer avstod och 1 person var frånva-
rande. 

Sammanfattning
Planförslagets syfte är att möjliggöra uppförande av parhus/radhus/
kedjehus alternativt friliggande enbostadshus inom den del av fastigheten 
Öllsjö 56:1, som är belägen öster om kvarteret Slungbollen och sträcker sig 
fram till och med Frodes väg. Bostäderna planeras inom den östra delen av 
området, utmed Frodes väg, den västra delen av planområdet behålls som 
grönområde.

Planområdet omfattar cirka 7100 m2 och utgörs till största del av ett 
område som i gällande detaljplan är utlagt som parkmark. Parken har 
tidigare innehållit en lekplats som numera är borttagen. Cirka 1370 m2 
parkmark avses kvarstå och cirka 4000 m2 utgörs av bostadsändamål. 
Resterande yta utgörs av ändamål för gata och teknisk anläggning.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta detaljplan Öllsjö 56:1.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 65.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 69.
Byggnadsnämndens beslut 2019-02-26 § 21.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-14.
Plankarta reviderad 2019-02-14.
Planbeskrivning reviderad 2019-02-14.
Samrådsredogörelse reviderad 2018-10-17.
Granskningsutlåtande 2019-02-14.
Dagvattenutredning 2018-06-11.
Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 2018-05-09.
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KF § 108

Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-
förvaltningen i Kristianstads kommun för insatser 
beslutade jämlikt socialtjänstlagen
Änr KS 2019/227 1.3.1

Beslut
 Anta justerade riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-

förvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen gällande 
från och med 2019-05-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen föreslår två förändringar i riktlinjen för avgifts-
handläggning. Avrundning (punkt 3) och förändrat avdrag på minimi-
belopp till följd av förändring av TV-avgift (punkt 7.1 och 7.4).

För att förenkla information till och kommunikation med omsorgs-
förvaltningens kunder, föreslår förvaltningen att framräknade avgifter 
enligt gällande riktlinjer avrundas till närmaste hela krontal.

För de förmåner som kunder i vård och omsorgsboende erhåller görs för 
närvarande ett avdrag på minimibeloppet med 10, 5 % av detsamma. Dessa 
förmåner omfattar bland annat radio- och TV-avgift. Riksdagen har beslutat 
att radio- och TV-avgift avskaffas och ersätts av en individuell public 
service-avgift, som kommer att tas in via skattsedeln. Detta medför att det 
inte längre finns lagstöd för kommunen att minska minimibeloppet med 
motsvarande kostnadspost. Med anledning av detta föreslås att avdraget 
för förmåner sänks från 10,5 % till 8,4 % av minimibeloppet. Detta i sin tur 
medför intäktsbortfall för förvaltningen som beräknas till 1 150 000 kr.
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta justerade riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-

förvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen gällande 
från och med 2019-05-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 69.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 73.
Omsorgsnämndens beslut 2019-02-14 § 14.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-25.
Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Kristian-
stads kommun för insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen, med före-
slagna justeringar.
SFS 2009:283. Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa 
öresbelopp.
Lag 2009:282  om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalnings-
medel.
SFS 2010:110, 59 kap. 1 § 2 st. 5 p Socialförsäkringsbalk (2010:110).
Meddelande från Socialstyrelsen nr 6/2018, December 2018. Uppgifter för 
beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2019.
SFS 2018:1894, Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
Skatteverket, Public serviceavgift.
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KF § 109

Namnbyte för C4 Teknik
Änr KS 2018/899 1.2.1

Beslut
 Tekniska nämndens förvaltning byter namn från C4 Teknik till tekniska 

förvaltningen.

Jäv

Dick Nystrand (SD) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Sammanfattning
C4 Teknik är Kristianstads kommuns tekniska förvaltning. Ett namn på en 
myndighet bör tydligt spegla vilken verksamhet som myndigheten 
bedriver. Förkortningen och benämningen ”C4” härrör från den danske 
kungen Christian IV. Den används på många olika verksamheter i 
Kristianstad och den frekventa användningen skapar otydlighet och 
förvirring. Namnet C4 Teknik låter även som ett bolagsnamn, vilket 
organisationen inte är.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Tekniska nämndens förvaltning byter namn från C4 Teknik till tekniska 

förvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 70.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 74.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-11-14 § 244.
Tekniska nämndens beslut 2019-08-23 § 69.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-08-10.
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KF § 110

Redovisning av obesvarade motioner samt 
besvarade och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2018/1366 1.2.7

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 Kommun-
fullmäktige nämligen i april och oktober.

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

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

Byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden och 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 2019-03-20 § 73.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 79.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-03-01.
Förteckning över obesvarade motioner 2019-03-01.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen 
2019-03-01.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2019-03-01.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2019-01-31 § 10.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-04.
Förteckning över beslutade medborgarförslag i Arbete och välfärds-
nämnden under tiden 2018-01-25 till 2018-08-30, 2018-12-21.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-02-05 § 11.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-10.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-10.
Byggnadsnämndens beslut 2019-01-29 § 12.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-18.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-02-07 § 25.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-01-14.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-14.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2019-01-24 § 3.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-07.
Omsorgsnämndens beslut 2019-02-14 § 17.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2019-01-25.
Tekniska nämndens beslut 2019-02-14 § 15.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2019-01-23.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden, 2019-01-25.
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KF § 111

Motion - Möjliggör flexibla arbetsplatser för kommunens 
medarbetare som tillfälligt vistas i Rådhus Skåne
Änr KS 2018/297 

Beslut
 Anse motion anses besvarad enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-02-08.

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M), Eva Wemby (M) och Peter Johansson (M) föreslår i 
motion att flexibla arbetsplatser ska inrättas i något rum eller del av 
Rådhus Skåne för att ge kommunmedarbetare som inte normalt har sin 
placering i rådhuset möjlighet att arbeta även på spilltid mellan möten. I 
förlängningen anser förslagsställarna att denna möjlighet även bör skapas i 
Östra Kommunhuset.

I Rådhus Skåne finns alltid några lediga skrivbord p.g.a. sjukdom, tjänste-
resor eller annan frånvaro, så den som har bjudit in en gäst som vill sitta 
och jobba i Rådhus Skåne eller i Östra kommunhuset kan genom att fråga 
andra medarbetare alltid hitta en ledig plats att erbjuda för stunden. Att ha 
skrivbord som står tomma större delen av tiden är inte möjligt, eftersom 
efterfrågan på arbetsplatser för heltidsanställda är så stor.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motion anses besvarad enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2019-02-08.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-20 § 74.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-03-13 § 80.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-02-08.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 52.
Motion 2018-03-07.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 112

Motion - Tillägg i allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Kristianstads kommun gällande insamling av pengar
Änr KS 2019/334 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) och Niclas Nilsson (SD) föreslår i en motion att Kommun-
styrelsens får i uppdrag att i "Allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
Kristianstads kommun" införa bilaga D som visar områden där passiv 
insamling av pengar (tiggeri) inte får ske.

Beslutsunderlag
Motion 2019-03-20.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 113

Motion - Uttalande om återvändande IS-terrorister 
och uppdrag åt nämnder och styrelser med 
anledning av detta
Änr KS 2019/335 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Björn Söder (SD) och Niclas Nilsson (SD) föreslår i en motion att Kommun-
fullmäktige ska besluta om ett uttalande om återvändande IS-terrorister. 
Kommunfullmäktige föreslås även uppdra till samtliga nämnder och 
styrelser som berörs av Kommunfullmäktiges uttalande ovan, att utarbeta 
direktiv som förhindrar att Kristianstads kommuns ekonomiska eller 
personella resurser tas i anspråk för någon typ av bistånd, insats eller 
annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism.

Beslutsunderlag
Motion 2019-03-20.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 114

Interpellation - Kristianstads kommuns klimatpolitik 
- fossilfrihet 2020
Änr KS 2019/386 1.2.6

Beslut
 Interpellationen får framställas och besvaras vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-06-11.

Sammanfattning
Fredrik Winberg (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Peter Johansson (M) om - 
Kristianstads kommuns klimatpolitik och fossilfrihet 2020.

Beslutsunderlag
Interpellation 2019-04-02.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 115

Interpellation - Tar Kristianstads kommun hotet från 
IS-återvändare på allvar?
Änr KS 2019/398 1.2.6

Beslut
 Interpellationen får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Fia Rosenstråle (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) 
om Kristianstads kommun tar hot från IS-återvändare på allvar.

Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) svarar på 
interpellationen.

Beslutsunderlag
Interpellation 2019-04-05.
Svar på interpellation 2019-04-10.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 116

Fråga - Har Arbete och välfärdsnämndens ordförande 
känt till missförhållanden i förvaltningens 
utbildningsverksamhet?
Änr KS 2019/399 1.2.6

Beslut
 Frågan får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Carl-Henrik Nilsson (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat fråga ställd till 
Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) om han har 
känt till missförhållanden i förvaltningens utbildningsverksamhet och om 
det är rimligt att inte Arbete och välfärdsnämnden blev informerad om det.

Arbete och välfärdsnämndens ordförande Radovan Javurek (L) svarar på 
frågan.

Beslutsunderlag
Fråga 2019-04-08.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 117

Medborgarförslag - Flodbåt i Vattenriket
Änr KS 2018/1242 3.8.1

Beslut
 Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 312 om att 

överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 
beslut.

 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
 Arkelstorp föreslår i ett medborgarförslag att det finns en 

flodbåt för rundturer i Naturrum Vattenriket.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-12 § 312 att överlämna med-
borgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kommun-
fullmäktige föreslås upphäva det beslutet och istället besluta överlämna 
medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 312.
Medborgarförslag 2018-11-21.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 118

Medborgarförslag - Bättre rutiner för att säkerställa 
att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar
Änr KS 2019/236 

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag bättre rutiner för 

att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-03-05.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 119

Medborgarförslag - En gång- och cykelväg eller bro 
över Helge å parallellt eller tillsammans med E22
Änr KS 2019/287 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en gång- och 

cykelväg eller bro över Helge å parallellt eller tillsammans med E22.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-03-17.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 120

Medborgarförslag -  Inkludera funktionsnedsatta 
barn och ungdomar på lekplatser, framförallt i 
Tivoliparken
Änr KS 2019/315 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

inkludera funktionsnedsatta barn och ungdomar på lekplatser, framförallt i 
Tivoliparken.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-03-18.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 121

Medborgarförslag - Tillsätta servicevärdar på 
Sommarro och Allögården eftersom antalet äldre ökar
Änr KS 2019/333 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Omsorgsnämnden för beslut.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att tillsätta 

servicevärdar på Sommarro och Allögården eftersom antalet äldre ökar.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-03-20.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 122

Medborgarförslag -  Förslag till elljusspår/ 
backträningsområde Härlövstippen
Änr KS 2019/368 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ett elljus-

spår/backträningsområde anläggs vid Härlövstippen.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-03-28.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 123

Medborgarförslag - Utnyttja tillgången till vatten för 
att kunna ta sig mellan flera platser med bland an-
nat båt och trampbåt
Änr KS 2019/384 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utnyttja 

tillgången till vatten för att kunna ta sig mellan flera platser med bland 
annat båt och trampbåt.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-04-01.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 124

Medborgarförslag -  Aktiva farthinder i Kristianstad, 
på Östra Boulevarden, Södra Boulevarden och 
Lasarettsboulevarden
Änr KS 2019/389 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att aktiva 

farthinder sätts upp i Kristianstad på Östra Boulevarden, Södra Boule-
varden och Lasarettsboulevarden.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 5 kap § 1, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-04-03.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-10

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 125

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2018/1415 1.2.6

Vid varje ordinarie sammanträde för Kommunfullmäktige hålls under 
högst en halvtimme en allmän frågestund där ledamöter i Kommunfullmäktige 
kan ställa muntliga enkla frågor till andra ledamöter i Kommunfullmäktige. 
Svar på en fråga lämnas muntligt.

 Kristina Lindbåge (S) ställer fråga till Emelie Nyberg (M) om verksam-
heten inom omsorgsförvaltningen kommer att ges resurser för att vara 
ledande inom demensvård.

Emelie Nyberg (M) svarar på frågan.

 Anders Tell (S) ställer fråga till Pierre Månsson (L) om hur kommunen 
ska hantera de förslag på nya indragningar av kollektivtrafik som 
Skånetrafiken planerar bland annat i Vånga och Åhus.

Pierre Månsson (L) svarar på frågan.

 Abdikarim Hassan (-) ställer fråga till Pierre Månsson (L) om hur 
kommunen kan förebygga islamofobi bland personal i kommunen.

Pierre Månsson (L) svarar på frågan.
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