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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-16:55.

Beslutande Uppropslista bilaga 1.           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Övriga närvarande Hanna Nicander, 
kommunsekreterare

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare      

               
               

Utses att justera Camilla Palm Jacob Melin      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2020-07-01

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

Hanna Nicander

63-65, 68-69, 72-107

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

Justerare …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Camilla Palm Jacob Melin

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 63-65, 68-
69, 72-107

Sammanträdesdatum 2020-06-23

Datum då
anslaget sätts upp

2020-07-02 Datum då 
anslaget tas ned

2020-07-24

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande



 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2020-06-23 

 

Plats och tid  

 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-16:55. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

      

                   

                   

    

    

 Utses att justera Camilla Palm Jacob Melin       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-06-23 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 66-67, 71, 108-109 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................   

 Bo Silverbern  

 
Justerare …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 

 
 Camilla Palm Jacob Melin 

ANSLAG/BEVIS 

            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 

 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 66-67,  

70-71, 108-109 
Sammanträdesdatum 2020-06-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 

 

2020-06-24 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-07-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

 
       

Hanna Nicander 
 

Utdragsbestyrkande 



    

  
         

 

   

             
          

          
                   
        

        
       

        
        

          
       

        
        

        
        

        
        

        
        

        
        

        
      

        
        
      

        
        
         

        
        

      
        
      
      

        
               

          
        
         

        
        

      
    
      

        
                          

               
          
                  
                       
                   
             



       

 

   

    
    

      
      
          



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

1 (3) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 

  

Sekreterare: Hanna Nicander  

Tfn: 044-132226 

E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  

Tid och plats Tisdagen den 23 juni 2020 kl. 13:00, 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 

Kristianstad. 

 

 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Anmälan av ersättare och upprop  

3 Val av justerare  

4 Informationer 

13:00-13:20 Arbete med coronaviruset, covid-19 

2019/1261 1.2.7 

5 Delgivningar 2019/1191 1.2.7 

A Revisionsrapport - Granskning av Kristianstads kommuns 

krisberedskap 

2020/543 1.8.1 

B Laga kraftbesked avseende detaljplan för Saxen 11 i Tollarp 2019/886 4.2.2 

C Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-03 – Svar till 

kommunrevisionen gällande granskning av barn- och 

utbildningsnämndens arbete rörande säkerhet i skolor 

2019/1175 1.8.1 

D Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-03 – Svar till 

kommunrevisionen gällande granskning av skolplikten 

2019/1254 1.8.1 

E Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 – Svar till 

kommunrevisionen gällande granskning avseende delegation 

av beslutsrätt inom Tekniska nämnden 

2020/209 1.8.1 

F Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 – Rapporter enligt 16 

kap 6h § Socialtjänstlagen (SOL) om ej verkställda beslut från 

Arbete och välfärdsnämnden 

2020/261 1.9.3 
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Ärenden  

G Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 – Rapporterings-

skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej 

verkställda beslut från Omsorgsnämnden 

2020/307 1.9.3 

6 Eventuella valärenden  

7 Finansiering Krinova 2020/527 1.2.1 

8 Förvärv av fastigheten Konditorn 7 2014/553 

9 Genomförandeavtal och köpekontrakt, del av Kristianstad 

Åhus 14:108 

2015/485 4.2.2 

10 Tomträttsavgäld för Åhus hamn 2001/52 4.3.5 

11 Detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av 

Öllsjö 67:1 

2018/677 4.2.2 

12 Detaljplan för Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3 

i Kristianstad 

2016/233 4.2.2 

13 Komplettering och uppdatering av Byggnadsnämndens 

plan- och bygglovstaxa 

2020/334 1.3.1 

14 Arkitekturpris och byggnadsvårdspris 2020/142 3.10.2 

15 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020/496 1.3.1 

16 Motion - Högtidlighållande av veterandag 2017/499 1.2.6 

17 Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i 

anslutning till gågatorna 

2017/1355 

18 Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare vid de 

större infarterna till gågatorna 

2019/878 5.1.3 

19 Motion - Kristianstad behöver en plan för skyfall 2019/1004 1.2.6 

20 Motion - Medlemskap i Sveriges ekokommuner 2019/1121 6.3.4 

21 Interpellation - Angående planen att åter öppna upp de 

tillfälligt stängda platserna på Gamla Tollaregården 

2020/267 1.2.6 

22 Interpellation - Angående trygghetsarbetet i kommunen 2020/287 1.2.6 

23 Fråga - Världsbankens svarta lista 2020/285 1.2.6 
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24 Eventuella interpellationer, frågor, motioner och 

medborgarförslag 

 

25 Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 

överenskommelse i coronatider 

2020/540 1.2.1 

26 Avgiftsfria uteserveringar 2020-07-01 - 2020-12-31 2020/379 1.3.1 

 

Bo Silverbern 

Ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 63

Informationer
Änr KS 2019/1261 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om arbetet med 
Coronaviruset, covid-19.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 64

Delgivningar
Änr KS 2019/1191 1.2.7

Beslut
 Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Änr 2020/543 Hid 2020.2706-2707
Revisionsrapport - Granskning av Kristianstads kommuns krisberedskap.

Änr 2019/886 Hid 2020.1151
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked avseende 
detaljplan för Saxen 11 i Tollarp.

Änr 2019/1175 Hid 2020.1299-1303, 2020.1305
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-03 – Svar till kommunrevi-
sionen gällande granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete 
rörande säkerhet i skolor.

Änr 2019/1254 Hid 2020.1287-1298, 2020.1304
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-03-03 – Svar till kommunrevi-
sionen gällande granskning av skolplikten.

Änr 2020/209 Hid 2020.1903-1905
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 – Granskning av delegationsrätt 
inom Tekniska nämnden.

Änr 2020/261 Hid 2020.1817, 2020.1200-1203, Dokumentid 835054
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 – Rapporter enligt 16 kap 6h § 
Socialtjänstlagen (SOL) om ej verkställda beslut.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Änr 2020/307 Hid 2020.2355, 2020.2394, 2020.1523-1524, 2020.1526-
1527
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 – Rapporteringsskyldighet enligt 16 
kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 65

Finansiering Krinova
Änr KS 2020/527 1.2.1

Beslut
 Tillföra Krinova 1,5 mkr för 2020 för fortsatt arbete med livsmedels-

strategin samt 0,5 mkr för ett särskilt innovations- och utvecklingsstöd 
med anledning av den pågående pandemin.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Anders Tell (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Hösten 2017 fick Krinova Incubator & Science park i uppdrag att utveckla 
en modell för att stärka förmågan hos innovationsmiljöer och ge innovations- 
och utvecklingsstöd till företag och andra aktörer inom livsmedelskedjan. 
Uppdraget är ett regeringsuppdrag via Vinnova och kopplat till den 
nationella livsmedelsstrategin. 

För att öka tillväxt, livsmedelsexport och förädlingsvärde i livsmedels-
industrin vill Krinova fortsätta den utstakade vägen. Krinova vill bidra till 
en långsiktig agenda där ett öppet strukturerat och målinriktat samarbete 
mellan nyckelaktörer i livsmedelsbranschen gör näringen globalt 
konkurrenskraftig.

För att fortsätta med ovan beskrivna uppdrag och verksamhet behöver 
Krinova en resurs tilldelning motsvarande 2 mkr för 2020.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Tillföra Krinova 1,5 mkr för 2020 för fortsatt arbete med livsmedels-

strategin samt 0,5 mkr för ett särskilt innovations- och utvecklingsstöd 
med anledning av den pågående pandemin.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 100.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-06 § 117.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-06.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 66

Förvärv av fastigheten Konditorn 7
Änr KS 2014/553 

Beslut
 Förvärva Kristianstad Konditorn 7 av  i enlighet med 

köpekontrakt för en köpeskilling om 15.000.000 kronor.

 Finansiering sker genom omprioritering inom ramen för 
Kommunstyrelsens investeringsbudget.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Fastigheten Kristianstad Konditorn 7 är belägen inom det framtida 
utvecklingsområdet Nordöstra Vilan. Planer finns på att omvandla det 
befintliga området till ett attraktivt bostads- och handelsområde med 
närhet till Helgeå. 

Syftet med förvärven är att trygga en långsiktig utveckling av området i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen samt framtida utvecklingen 
av området.

På fastigheten Kristianstad Konditorn 7 finns en hyresfastighet med nio 
hyreslägenheter och två lokaler som samtliga är uthyrda. Dessutom finns 
två gårdsbyggnader varav den mindre inrymmer förråd och tvättstuga till 
lägenheterna och den större byggnaden i två plan är för närvarande outhyrd. 
Tekniska förvaltningen övertar förvaltningen av fastigheten. Fastigheten 
kommer att även fortsättningsvis att driftas som en hyresfastighet 
och driftsnettot beräknas enligt tekniska förvaltningen vara positivt. 

Den outhyrda byggnaden kan på sikt komma att rivas men troligen först 
när en ny detaljplan finns på plats och exploateringsprojekt Nordöstra 
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 67

Genomförandeavtal och köpekontrakt, del av 
Kristianstad Åhus 14:108
Änr KS 2015/485 4.2.2

Beslut
 Godkänna bilagt köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och Ri-

varö AB.

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att teckna köpekontrakt inom etapp 1 i 
enlighet med överenskommelse i tecknat markanvisningsavtal mellan 
parterna.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstads kommun ingick 2015-07-09 markanvisningsavtal med bolagen 
Hallskär AB och Gillöga AB i västra Åhus/Transval. Avtalet ger byggherren 
ensamrätt att under begränsad tid förhandla med kommunen om köp av del av 
fastigheten Kristianstad Åhus 14:108 för uppförande av tät bostadsbebyggelse. 
Tidigare har köpekontrakt och genomförande avtal för etapp 1A upprättats. 
Köpekontrakt för etapp 1B har nu upprättats och är föremål för besluts fattning.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna bilagt köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och 

Rivarö AB.

 Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att teckna köpekontrakt inom etapp 1 i 
enlighet med överenskommelse i tecknat markanvisningsavtal mellan 
parterna.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 105.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-13 § 135.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2020-04-20.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-06 § 110.
Köpekontrakt för etapp 1B.
Översiktskarta.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 68

Tomträttsavgäld för Åhus hamn
Änr KS 2001/52 4.3.5

Beslut
 Godkänn överenskommelse med Åhus hamn & Stuveri AB, med en ny 

tomträttsavgäld om 1 298 300 kronor per år.

Sammanfattning
Åhus hamn & Stuveri AB nyttjar fastigheten Åhus 558:93 med tomträtt 
sedan den 1 januari år 2001. För upplåtelsen utgår en årlig avgäld som idag 
uppgår till 914 235 kronor per år. Avgälden slås fast och löper i perioder 
om tio år.

Kommunledningskontoret har fört en dialog med Åhus hamn om avgälden 
för nästkommande tioårsperiod och föreslår att Kommunfullmäktige 
godkänner en överenskommelse med innebörden att avgälden ökas till 
1 298 300 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänn överenskommelse med Åhus hamn & Stuveri AB, med en ny 

tomträttsavgäld om 1 298 300 kronor per år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 107.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-13 § 124.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-05.
Överenskommelse om ny tomträttsavgäld, undertecknad av motparten.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 69

Detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del 
av Öllsjö 67:1
Änr KS 2018/677 4.2.2

Beslut
 Anta detaljplan för detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del 

av Öllsjö 67:1.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Christina Borglund (KD) och Fredrik Winberg (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för bostäder inom fastigheten Öllsjö 67:139 Öllsjö
Boställe, inom tätorten Öllsjö. Planområdet är delvis bebyggt med 
ekonomibyggnad från början av 1900-talet som utgör en kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Planområdet gränsar till Öllsjö stadsdelspark. Detaljplanen 
medger en ändrad användning i befintlig byggnad och en möjlighet för 
nybyggnation i området. Ett äldre träd inom planområdet bedöms viktig att 
bevara på grund av dess naturvärden och dess karaktärsskapande värde för 
den kulturhistoriska miljön. Detaljplanen medger även en omlokalisering av 
nuvarande utfart inom planområdet för att kunna återställa del av nuvarande 
utfart till naturmark. Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då 
den strider mot kommuns fördjupade översiktsplan (antagen 2009).
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta detaljplan för detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del 

av Öllsjö 67:1.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 111.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-13 § 128.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-28 § 85.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-14.
Plankarta 2020-04-14.
Planbeskrivning 2020-04-14.
Granskningsutlåtande 2020-04-14.
Samrådsredogörelse 2020-01-15.
Marktekniskundersökningsrapprot (MUR) 2019-12-20.
Utlåtande miljöteknik och geoteknik 2019-12-20.
Planritning miljöteknik och geoteknik 2019-12-20.
Sektion miljöteknik och geoteknik 2019-12-20.
Inventering av fladdermusfaunan2019-09-30.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 70

Detaljplan för Sommarlust 11 samt del av 
Kristianstad 3:3 i Kristianstad
Änr KS 2016/233 4.2.2

Beslut
 Anta detaljplan för Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3 i 

Kristianstad.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Christina Borglund (KD) och Fredrik Winberg (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Planområdet ligger cirka 1 km nordöst om Kristianstads stadskärna och 
omfattar fastigheterna Sommarlust 11 samt del av fastigheten Kristianstad 
3:3.

Detaljplanen föreslår en förtätning inom Sommarlustområdet. 
Planförslaget har ändrats från granskningsskedet inför antagande. Tolv 
stycken sakägare har under samråd och/eller granskning framfört sådana 
synpunkter att de ska få överklagandeinformation (besvärshänvisning).

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta detaljplan för Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 3:3 

i Kristianstad.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 112.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-13 § 129.
Byggnadsnämndens beslut 2020-04-28 § 84.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-04-14.
Plankarta 2020-04-14.
Planbeskrivning 2020-04-14.
Samrådsredogörelse 2020-04-14.
Utlåtande 2020-04-14.
Utredning dagvatten PM tekniska förvaltningen Kristianstads kommun 
2019-09-11.
Utredning, Buller3 (bullerutredning Sommarlust, Ramböll Malmö) 
2019-12-16.
Utredning, Risk (ammoniak, förskola och vård, Sommarlust, Tyréns) 
2019-10-04.
Utredning Geoteknik/Miljöteknik (PM Rekommendationer detaljplane-
arbete/geoteknik och miljöteknik Sommarlustområdet, Kristianstad, 
Tyréns) 2017-04-03.
Utredning Geoteknik, Område A Sommarlust Kristianstad Delområde A, 
Projekterings PM Geoteknik, WSP 2019-08-27.
Utredning Markföroreningar område A PM-Jordprovtagning i samband 
med geoteknisk markundersökning inom fastigheten Kristianstad 3:3, 
Delområde A, WSP 2019-08-30.
Utredning Markföroreningar Område A, (PM Förslag på åtgärd och kost-
nadsberäkning, delområde WSP 2020-01-09.
Utredning markföroreningar Område B Fördjupad miljöteknisk markun-
dersökning, Sommarlust delområde B, Kristianstad, WSP 2019-08-27.
Utredning Markföroreningar Område A, PM Bedömning av behov av 
kompletterande provtagning, delområde B, Sommarlust, WSP 2019-11-04.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 71

Komplettering och uppdatering av 
Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa
Änr KS 2020/334 1.3.1

Beslut
 Fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 

2020-07-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

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

Sammanfattning
Plan- och bygglovstaxan i kommunen är i stort behov av komplettering och 
revidering av flera olika skäl, främst på grund av de senaste årens många 
lagändringar men också på grund av behovet av en mer utförlig plantaxa 
med en ända målsenlig konstruktion för planavgifter med mera, vilket i 
stort sett saknats sedan nuvarande taxa infördes 2011. Därutöver har en 
total översyn gjorts av taxan med mycket förbättrad information, tydligare 
riktlinjer, rensning av onödiga inslag samt mindre justeringar av olika 
avgifter.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa reviderad plan- och bygglovstaxa att gälla från och med 

2020-07-01.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 82.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-01 § 77.
Byggnadsnämndens beslut 2020-02-25 § 46.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-07.
Förslag till reviderad plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive mät- och 
karttaxa.
Plan- och bygglovstaxa 2020 inklusive mät- och karttaxa.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 72

Arkitekturpris och byggnadsvårdspris
Änr KS 2020/142 3.10.2

Beslut
 Anta reviderade stadgar för kommunens byggnadsmiljöpris som får det 

nya namnet byggnadsvårdspris.

 Instifta ett nytt årligt arkitekturpris för att stimulera till och belöna 
goda exempel på arkitektur och stadsbyggande inom Kristianstads 
kommun samt anta stadgar för detta.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

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

Sammanfattning
Byggnadsnämnden föreslår att ett nytt årligt arkitekturpris instiftas för att 
stimulera till och belöna goda exempel på arkitektur och stadsbyggande 
inom Kristianstads kommun. Byggnadsnämnden föreslår i samband med 
detta även att anta något förändrade stadgar för kommunens byggnads-
miljöpris, som föreslås få det nya namnet byggnadsvårdspris. Båda prisen 
föreslås bestå av en plakett och ett diplom.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta reviderade stadgar för kommunens byggnadsmiljöpris som får det 

nya namnet byggnadsvårdspris.

 Instifta ett nytt årligt arkitekturpris för att stimulera till och belöna 
goda exempel på arkitektur och stadsbyggande inom Kristianstads 
kommun samt anta stadgar för detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 53.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-04 § 45.
Byggnadsnämndens beslut 2020-01-28 § 22.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-10.
Förslag till stadgar för byggnadsvårdspris 2020-01-10.
Förslag till stadgar för arkitekturpris 2020-01-10.
Gällande riktlinjer för utdelande av byggnadsmiljöpris och byggnadsvårds-
bidrag.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 73

Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Änr KS 2020/496 1.3.1

Beslut
 Anta ny taxa för upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 

2021-01-01.

 Taxa för upplåtelse av offentlig plats antagen av Kommunfullmäktige 
2016-11-15 § 213 upphör att gälla från 2020-12-31.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Qalinle Dayib (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Taxan som reglerar upplåtelse av offentlig plats ska ses över under varje 
politisk mandatperiod. Föreslagen Taxa för upplåtelse av offentlig plats, 
2020-03-26, ersätter tidigare Taxa för upplåtelse av offentlig plats, antagen 
av kommunfullmäktige 2016-11-15 § 213. Ny taxa föreslås börja gälla 
2021-01-01 och ska fastställas av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta ny taxa för upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 

2021-01-01.

 Taxa för upplåtelse av offentlig plats antagen av Kommunfullmäktige 
2016-11-15 § 213 upphör att gälla från 2020-12-31.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 116.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-06 § 113.
Tekniska nämndens beslut 2020-04-23 § 61.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-26.
Aktuellt förslag Taxa för upplåtelse av offentlig plats 2020-03-26.
Gällande taxa Taxa för upplåtelse av offentlig plats KF 2016-11-15 § 213.
Zonindelning 1 karta.
Zonindelning 2 karta.
Prislista externa affärer.
Barnkonventionen checklista 2020-02-04.
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KF § 74

Motion - Högtidlighållande av veterandag
Änr KS 2017/499 1.2.6

Beslut
 Anse motionen besvarad genom kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2020-01-28.

Reservation

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Ludwig Ceimertz (M) och Bo Silverbern (M) yrkar bifall Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Björn Söder (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förlag till beslut mot Björn Söders 
(SD) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner 
följande ordning:

Ja – Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej – Bifall till Björn Söders (SD) förslag till beslut.

Med 27 ja röster och 9 nej röster beslutar Kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanfattning
Björn Söder (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat in en motion med 
förslag om att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda hur Kristianstads 
kommun kan uppmärksamma veteraner och högtidlighålla veterandagen 
och återkomma till Kommunfullmäktige med förslag till beslut.

I svar på medborgarförslag (änr KS 2018/324) om att inrätta minnesplats 
på lämplig plats i Kristianstad för att hedra de som gjort humanitära och 
fredsbevarande insatser framgår följande:

Det ska inrättas en minnesplats i Tivoliparken i Kristianstad. På veteran-
dagen 29 maj 2020 ska ett träd planteras och en minnesplakett med text 
som hedrar de som gjort humanitära och fredsbevarandeinsatser ska sättas 
upp vid trädet.

Sedan veterandagen blev allmän flaggdag flaggas det i Kristianstads 
kommun 29 maj vid Rådhus Skåne, Östra kommunhuset och på de sex 
basorterna.

Sedan 2008 högtidlighålls den 29 maj som veterandag i Sverige och sedan 
2012 har veterandagen haft status som statsceremoni. På veterandagen 
firas alla Sveriges veteraner och deras anhöriga med en ceremoni på 
Djurgården i Stockholm.

Försvarsmakten ansvarar för att stötta och uppmärksamma veteraner. 
Kommunen bör inte vara arrangör av ett lokalt högtidlighållande på 
veterandagen. Däremot kan kommunen medverka som partner till sådana 
arrangemang om lokala föreningar inbjuder till det.

Med anledning av svaret på medborgarförslaget föreslår kommunlednings-
kontoret att motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad genom kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2020-01-28.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18 § 62.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-04 § 52.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-01-28.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-16 § 143.
Motion 2017-05-03.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 75

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare i 
anslutning till gågatorna
Änr KS 2017/1355 

Beslut
 Anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Niclas Nilson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) med flera inkom till Kommunfullmäktige 
med en motion 2017-12-12 där de föreslår att Kristianstads kommun 
snarast utreder förutsättningarna och kostnaderna för att sätta upp pollare 
som hindrar obehörig trafik på gågatorna.

Tekniska nämnden gav 2019-08-29 § 77 tekniska förvaltningen i uppdrag 
att inkomma med en översiktlig analys av trafiksituationen i centrum. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram efterfrågad analys, Trafiksituationen 
centrum, vilken godkändes av nämnden 2019-10-24 § 95. I samband med 
godkännandet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag för ett eventuellt genomförande av föreslagna åtgärder 
under år 2020. Förvaltningen har nu tagit fram efterfrågat beslutsunderlag, 
Trafiksituationen i centrum, Pollare i kombination med fasta hinder. Beslut 
togs i Tekniska nämnden 2020-02-27 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att genomföra föreslagna åtgärder under förutsättning att efterfrågade 
extra medel tillskjuts.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 91.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 105.
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 40.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-04.
Trafiksituationen centrum - Pollare i kombination med fasta hinder 
2020-01-10.
Barnchecklista.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-09-11 § 178.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 106.
Tekniska nämndens beslut 2019-03-14 § 29.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2019-02-19.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 39.
Motion 2017-12-12.
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Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 76

Motion - Utred möjligheten att sätta upp pollare vid 
de större infarterna till gågatorna
Änr KS 2019/878 5.1.3

Beslut
 Anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Annelie Fälth Simonsson (SD) med flera inkom till Kommunfullmäktige 
med en motion 2017-12-12 där de föreslår att Kristianstads kommun 
snarast utreder förutsättningarna och kostnaderna för att sätta upp pollare 
som hindrar obehörig trafik på gågatorna.

Tekniska nämnden gav 2019-08-29 § 77 tekniska förvaltningen i uppdrag 
att inkomma med en översiktlig analys av trafiksituationen i centrum. 
Tekniska förvaltningen har tagit fram efterfrågad analys, Trafiksituationen 
centrum, vilken godkändes av nämnden 2019-10-24 § 95. I samband med 
godkännandet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 
beslutsunderlag för ett eventuellt genomförande av föreslagna åtgärder 
under år 2020. Förvaltningen har nu tagit fram efterfrågat beslutsunderlag, 
Trafiksituationen i centrum, Pollare i kombination med fasta hinder. Beslut 
togs i Tekniska nämnden 2020-02-27 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag att 
genomföra föreslagna åtgärder under förutsättning att efterfrågade extra 
medel tillskjuts.

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-22 § 92.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-04-15 § 106.
Tekniska nämndens beslut 2020-03-26 § 39.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-03-02.
Trafiksituationen centrum - Pollare i kombination med fasta hinder 
2020-01-10.
Barnchecklista.
Remiss 2020-01-10.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 184.
Motion 2019-08-29.
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KF § 77

Motion - Kristianstad behöver en plan för skyfall
Änr KS 2019/1004 1.2.6

Beslut
 Anse motionen besvarad med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-10.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

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

Sammanfattning
I en motion från Fredrik Winberg (S), Helen Persson (S) och Martin 
Hallingström Skoglund (S) till Kommunfullmäktige föreslås det att 
kommunen skyndsamt tar fram en skyfallsplan.

Framtagande av en skyfallsplan för hela kommunen ingår som en åtgärd i 
Plan för anpassning till ett förändrat klimat, KF 2018-01-16. 
Kommunledningskontoret har sammankallat en förvaltningsöverskridande 
arbetsgrupp som ska ansvara för framtagandet av en skyfallsplan för 
Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-10.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 120.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-06 § 116.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-10.
Plan för anpassning till ett förändrat klimat, KF 2018-01-16.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 224.
Motion 2019-10-10.
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KF § 78

Motion - Medlemskap i Sveriges ekokommuner
Änr KS 2019/1121 6.3.4

Beslut
 Anse motionen besvarad med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-17.

Reservation

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

”Vänsterpartiet menar att kommunen borde kunna vara medlem i båda de 
två nätverk som finns för kommuner och regioner med ambition i miljö- 
och hållbarhetsfrågor. Därmed borde motionen enligt vår mening ha 
bifallits.

Då Vänsterpartiets bifallsyrkande inte vann kommunstyrelsens gehör 
reserverar vi oss mot beslutet.”

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Peter Johansson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Helen Persson (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Helen Pers-
sons (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning
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Omröstning är begärd och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner 
följande ordning:

Ja – Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.

Nej – Bifall till Helen Perssons (S) med fleras förslag till beslut. 

Med 25 ja röster och 12 nej röster beslutar Kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad. 

Sammanfattning
Helen Persson (S) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ansöker 
om medlemskap i kommunnätverket Sveriges ekokommuner (SEKOM). 
SEKOM:s vision utgår från ett ekosystem i balans som basen för en hållbar 
ekonomisk och social utveckling. Denna vision är i linje med Kristianstads 
kommuns vision, strategiska färdplan och övriga styrdokument inom 
hållbarhetsområdet. Nätverket består av 105 kommuner och 6 regioner. 
Kostnad för medlemskap beror av antal invånare, och skulle för Kristianstads 
vidkommande innebära en avgift på 29 500 kr per år. I sitt marknadsföringsma-
terial lyfter SEKOM bland annat fram ett stort nätverk med stor 
spännvidd, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration samt 
möjlighet att driva gemensamma projekt. I dag deltar Kristianstads kommun i 
nätverket Klimatkommunerna, som samlar 37 medlemmar och vars 
arbete liknar SEKOM:s, dock med tyngd på klimatfrågan.

I nuläget sker en översyn av det hållbarhetsstrategiska arbetet i Kristianstads 
kommun. En diskussion förs mellan kommunledningskontoret och 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om hur arbetet ska bedrivas 
framöver. Syftet är att samordna och effektivisera arbetet genom att det 
samlas centralt i organisationen för att möjliggöra ett kostnadseffektivt och 
förvaltningsövergripande arbetssätt. Dessutom behöver flera styrdokument 
inom hållbarhetsområdet uppdateras, ett arbete som kräver stora 
personella resurser.
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Kommunledningskontoret bedömer att det på grund av ovan nämnda 
orsaker inte är lämpligt att ansöka om medlemskap i SEKOM i nuläget. En 
samordning av kommunens hållbarhetsstrategiska arbete kan möjliggöra 
ett aktivt deltagande i SEKOM framöver.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad med hänvisning till 

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-17.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 121.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-13 § 134.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-17.
Remiss 2019-12-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-12 § 246.
Motion 2019-11-08.
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KF § 79

Interpellation - Angående planen att åter öppna upp 
de tillfälligt stängda platserna på Gamla Tollaregården
Änr KS 2020/267 1.2.6

Beslut
 Interpellationen får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Ulrika Tollgren (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd 
till Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg (M) om planen att åter 
öppna upp de tillfälligt stängda platserna på Gamla Tollaregården.

Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg (M) svarar på 
interpellationen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 29.
Interpellation 2020-03-02.
Svar på interpellation 2020-06-22.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 80

Interpellation - Angående trygghetsarbetet i 
kommunen
Änr KS 2020/287 1.2.6

Beslut
 Interpellationen får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Anders Tell (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) om trygghetsarbetet i 
kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) svarar på 
interpellationen.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 32.
Interpellation 2020-03-05.
Svar på interpellation 2020-06-23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 81

Fråga - Världsbankens svarta lista
Änr KS 2020/285 1.2.6

Beslut
 Frågan får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Mikael Persson (V) har till Kommunfullmäktige lämnat fråga ställd till 
Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) om Kristianstads 
kommun har någon aktiv bevakning för att undvika affärer med korrupta 
bolag.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) svarar på frågan.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 33.
Fråga 2020-03-03.
Svar på fråga 2020-06-23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 82

Motion - Offentligt drivna vårdboenden
Änr KS 2020/657 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Mikael Persson (V) föreslår i motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
verka för att Kommunförbundet Skåne, istället för att göra stora privata 
ramupphandlingar, utarbetar ett system där kommunerna ordnar boenden 
och behandlingar i offentlig regi.

Beslutsunderlag

Motion 2020-06-05.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 83

Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun
Änr KS 2020/658 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Fredrik Winberg (S) och Helen Persson (S) föreslår i motion att 
Kristianstads kommun sätter ett mål att 2025 i rankingar om cykling bli 
den bästa cykelkommunen i landet genom att avsätta särskilda medel 
enligt Trafikplanen och att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, 
Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för 
hållbarhets- och klimatinvesteringar.

Beslutsunderlag

Motion 2020-06-05.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 84

Motion - Ta fram ett Livskvalitetsprogram för 
Kristianstads kommun
Änr KS 2020/701 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Helen Persson (S) och Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion att 
Kristianstads kommun tar fram och implementerar ett Livskvalitetsprogram.

Beslutsunderlag

Motion 2020-06-17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 85

Motion - Teckna IOP mellan Koncensus och 
Kristianstads kommun
Änr KS 2020/702 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Kristina Lindbåge (S) och Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion 
att ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap mellan Koncensus och 
Kristianstads kommun tecknas.

Beslutsunderlag

Motion 2020-06-17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 86

Motion - Ta fram ett planprogram för den fd 
Kronfågelfastigheten
Änr KS 2020/704 1.2.6

Beslut
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Anders Tell (S) och Fredrik Winberg (S) föreslår i motion att planprogram 
tas fram för den före detta Kronfågelfastigheten.

Beslutsunderlag

Motion 2020-06-17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 87

Interpellation - Vård och omsorgsboende på Som-
marlust
Änr KS 2020/687 1.2.6

Beslut
 Interpellationen får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Kristina Lindbåge (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg (M) angående 
bygge av vård och omsorgsboende på Sommarlustområdet. 

Omsorgsnämndens ordförande Emelie Nyberg (M) svarar på 
interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation 2020-06-16.
Svar på interpellation 2020-06-22.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 88

Interpellation - Miljömålen
Änr KS 2020/693 1.2.6

Beslut
 Interpellationen får framställas och besvaras.

Sammanfattning
Helen Persson (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd 
till Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) angående miljö- 
och hållbarhetsarbetet i Kristianstad.

Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) svarar på 
interpellationen.

Beslutsunderlag

Interpellation 2020-06-17.
Svar på interpellation 2020-06-23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 89

Medborgarförslag - Mono-rail mellan Kristianstad 
och Näsby/Högskolan
Änr KS 2019/510 1.2.2

Beslut
 Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 229 om att 

överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

en Monorailbana från Kristianstad C till Krinova/ Högskolan.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15 § 229.
Medborgarförslag 2020-05-07.
Bilaga till medborgarförslag 2020-09-17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-04-15

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 90

Medborgarförslag - Att hela Tivoliparken blir klassat 
som naturskyddsområde
Änr KS 2020/322 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Byggnadsnämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att hela 

Tivoliparken blir klassat som naturskyddsområde.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-03-16.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 91

Medborgarförslag - Förslag om parkeringsförbud eller 
annan lösning till ökad framkomlighet Lottavägen
Änr KS 2020/449 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag parkerings-

förbud eller annan lösning till ökad framkomlighet på Lottavägen i 
Kristianstad.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-04-17.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 92

Medborgarförslag - Behov av asfalterad övergång 
där Klabbarpsvägen möter Linjevägen
Änr KS 2020/481 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en asfalterad 

övergång för cyklister till cykelbanan där Klabbarpsvägen möter 
Linjevägen.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-04-22.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 93

Medborgarförslag - Skapa skydd till träden vid 
populära rastningsstråk för hundar
Änr KS 2020/484 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts 

upp skydd till träden vid populära rastningsstråk för hundar.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-04-21. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 94

Medborgarförslag - Asfaltera grusvägen vid början 
av Kvarnnäsvägen 1A till Kvarnnäsvägen 3C
Änr KS 2020/493 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

Asfaltera grusvägen vid början av Kvarnnäsvägen 1A till Kvarnnäsvägen 
3C.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-04-28.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 95

Medborgarförslag - Förstärk synligheten för blålju-
senheter vid utryckning längs Snapphanevägen i 
Kristianstad
Änr KS 2020/501 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

förstärka synligheten för blåljusenheter vid utryckning längs 
Snapphanevägen i Kristianstad.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-04-28.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 96

Medborgarförslag - Utveckling av "gröning" på 
helgedal
Änr KS 2020/558 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en utveckling 

av "gröningen" vid Slåttervägen/Helgedalsvägen. 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-05-12.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 97

Medborgarförslag - Säkra kommunens porrfilter
Änr KS 2020/577 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

arbetar med filter och dialog för att säkra att barn i förskola och skola inte 
exponeras för pornografi.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-05-14.
Bilaga till medborgarförslag 2020-05-14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 98

Medborgarförslag - Belysning vid lekplatsen mellan 
Sälgvägen och Nyponvägen samt mellan Enrisvägen 
och Mistelvägen Åhus
Änr KS 2020/589 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att 

det sätts upp belysning vid lekplatsen mellan Sälgvägen och Nyponvägen 
samt vid den borttagna lekplatsen mellan Enrisvägen och Mistelvägen.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-05-19.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 99

Medborgarförslag - Hastighetsskyltar genom 
Transval
Änr KS 2020/619 1.2.2

Beslut
 Avvisa medborgarförslaget.

Sammanfattning
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 

trafikskyltar som anger hastigheten 40 km/h genom Transval.

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att vägen inte är en 
kommunal väg. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses 
ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen. I 
kommunallagen (2017:725) 2 kap § 1-2 anges att kommuner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens område eller dess medlemmar och som inte är statens, en 
annan kommuns, en annan regions eller landstings eller någon annans.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-05-28.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 100

Medborgarförslag - Säkerhetsåtgärder för trafiken 
vid Prästallén
Änr KS 2020/625 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en rad 

säkerhetsåtgärder för trafiken vid Prästallén.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-06-01.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 101

Medborgarförslag - Utomhuspadelbana på 
gröningen Helgedal/Hedentorp
Änr KS 2020/654 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en 

utomhuspadelbana på gröningen Helgedal/Hedentorp.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-06-04.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 102

Medborgarförslag - Tilläggsskylt till Malmövägen
Änr KS 2020/660 1.2.2

Beslut
 Avvisa medborgarförslaget.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en 

tilläggsskylt gällande eget körfält att hålla sig i till Malmövägen.

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att vägen inte är en 
kommunal väg. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses 
ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen. 
I kommunallagen (2017:725) 2 kap § 1-2 anges att kommuner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens område eller dess medlemmar och som inte är statens, en 
annan kommuns, en annan regions eller landstings eller någon annans.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-06-07.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 103

Medborgarförslag - Miróutställning i Galleria 
Boulevards parkeringshus
Änr KS 2020/661 1.2.2

Beslut
 Avvisa medborgarförslaget.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en permanent 

Miróutställning i Galleria Boulevards parkeringshus.

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att byggnaden inte är en 
kommunal byggnad. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får 
anses ligga utanför vad som regleras inom den kommunala kompetensen. I 
kommunallagen (2017:725) 2 kap § 1-2 anges att kommuner själva får ha 
hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens område eller dess medlemmar och som inte är statens, en 
annan kommuns, en annan regions eller landstings eller någon annans.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-06-07.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 104

Medborgarförslag - Parkeringsplatser runt 
Talldalsplanen i Vä
Änr KS 2020/665 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det skapas 

parkeringsplatser och parkeringsförbud längs vägen vid Talldalsplanen i 
Vä.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-06-08.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 105

Medborgarförslag - Boende för yngre personer med 
funktionsvariationer (LSS) i Tollarp
Änr KS 2020/672 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Omsorgsnämnden för beslut.

Sammanfattning
, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs boende 

för yngre personer med funktionsvariationer (LSS) i Tollarp.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-06-11.
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KF § 106

Medborgarförslag - Fler cykelpumpar i Kristianstad
Änr KS 2020/680 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 

fler cykelpumpar i Kristianstad.

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-06-13.
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KF § 107

Medborgarförslag - Farthinder i centrala Åhus
Änr KS 2020/681 1.2.2

Beslut
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 

farthinder på Skrågatan i centrala Åhus. 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommunfull-
mäktige, 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 2020-06-14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 108

Utredningsuppdrag med anledning av tvärpolitisk 
överenskommelse i coronatider
Änr KS 2020/540 1.2.1

Beslut
 Tillföra Arbete och välfärdsnämnden 4,5 miljoner kronor att användas 

för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för att hantera lokala 
konsekvenser av coronapandemin. Nämnden kan fördela tillskottet 
under år 2020 och år 2021 enligt eget önskemål.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (L) och Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Samtliga fullmäktigepartier i Kristianstads kommun har ställt sig bakom en 
överenskommelse om att stärka samordningen under coronakrisen. 
Överenskommelsen innehåller ett antal punkter som är avsedda att minska 
riskerna och mildra konsekvenserna av pandemin i lokalsamhället. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20 § 98 att lämna följande 
utredningsuppdrag:

- Till Omsorgsnämnden om att bryta social isolering för riskgrupper.

- Till Arbete och välfärdsnämnden om vilka arbetsmarknads- och 
utbildningsinsatser som kan dämpa en ökad arbetslöshet.
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- Till Barn- och utbildningsnämnden om insatser som vid behov 
säkerställer stöd och möjlighet till prövning för gymnasieelever.

Omsorgsnämnden prioriterar två områden utifrån lagt utredningsuppdrag. 
Det ena är att få igång förebyggande verksamhet om än i begränsad 
omfattning med anpassade grupper. Det andra är att möjliggöra för äldre 
på äldreboende att möta sina närstående trots besöksförbud. Under 
sommaren är inriktningen att alla aktiviteter och besök sker utomhus. Inför 
vintern får utredas vidare hur verksamheten kan utformas vidare om 
behovet av begränsningar utifrån pandemins utveckling kvarstår.

Arbete och välfärdsnämnden har utvärderat fyra olika alternativa förslag 
kring arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Insatserna har olika 
ekonomiska konsekvenser och riktar sig mot arbetsmarknadsanställningar 
i kombination med studier, matchningsinsatser, större volymer i
 distansutbildning samt stödinsatser och förberedande utbildning inom 
vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om förslag på förstärkning till 
undervisningen inför prövning samt genomförande av prövning i 
gymnasieskolan.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Tillföra Arbete och välfärdsnämnden 4,5 miljoner kronor att användas 

för utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för att hantera lokala 
konsekvenser av coronapandemin. Nämnden kan fördela tillskottet 
under år 2020 och år 2021 enligt eget önskemål.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 126.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-10.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 145.
Omsorgsnämndens beslut 2020-05-27 § 76.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-27.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-05-28 § 82.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-25.
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Barnkonsekvensanalys arbete och välfärdsförvaltningen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-02 § 53.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-29.
Barnkonsekvensanalys barn- och utbildningsförvaltningen 2020-05-29.
Presentation förstärkning till undervisningen inför prövning samt genom-
förandet av prövningar i gymnasieskolan 2020-06-02.
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-20 § 98.
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KF § 109

Avgiftsfria uteserveringar 2020-07-01 - 2020-12-31
Änr KS 2020/379 1.3.1

Beslut
 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 

utgår under tidsperioden 1 juli till och med 31 december år 2020.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning
Spridningen av Coronaviruset (Covid-19) ger effekter i samhället och 
företag och organisationer drabbas ekonomiskt. Tekniska förvaltningen är 
positiv till åtgärder som mildrar de negativa effekterna av Covid-19.

Tekniska nämnden beslutade 2020-03-26 § 51 att debitering gällande 
uteserveringar skulle utgå under tidsperioden 2020-03-01 – 2020-06-30. 
Åtgärden ingick i ett kommunövergripande åtgärdsförslag som initierats av 
kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen.  

Kristianstads kommun kommer nu att vidta en ytterligare åtgärd för att 
underlätta för lokala aktörer genom att föreslå att besluta om en förlängning 
av avgiftsfria uteserveringar under perioden 1 juli till och med 31 december 
år 2020. Under denna tidsperiod kommer debitering av ansökta 
uteserveringar utebli från tekniska förvaltningen. Åtgärden medför 
ytterligare uteblivna intäkter med cirka 0,5 mkr vilket leder till en total 
utebliven intäkt på 1 mkr gällande debitering av uteserveringar för år 2020. 
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Tekniska nämnden föreslår således en kompensation för utebliven intäkt på 
1 mkr av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Det avsnitt i gällande taxa som reglerar debitering av uteservering 

utgår under tidsperioden 1 juli till och med 31 december år 2020.
 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 138.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 154.
Tekniska nämndens beslut 2020-05-28 § 72.
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19.
Barnkonsekvensanalys.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-15 § 55.
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