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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2020-09-15 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-15:15. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

    

    

 Utses att justera Johan Kronbäck Angsmo Bo Nilsson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-09-24 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Hanna Nicander 

110-176 

 

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

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

 
 Johan Kronbäck Angsmo Bo Nilsson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige  Sammanträdesdatum 2020-09-15 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-09-25 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 
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Hanna Nicander 
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KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

1 (2) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 

  

Sekreterare: Hanna Nicander  

Tfn: 044-132226 

E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  

Tid och plats Tisdagen den 15 september 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 Kommundirektör Christel Jönsson informerar  

 om arbetet med Coronaviruset, covid-19. 

2019/1261 

5 Delgivningar 2019/1191 

A Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 Stiftelsernas 

årsredovisningar år 2019 

 

B Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 Rapporterings-

skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej 

verkställda beslut – Omsorgsnämnden 

 

C Revisionsrapport - Granskning av hemtjänstens kvalitet   

D Revisionsrapport - Granskning av arbetet med barn och ungas 

psykiska ohälsa 

 

6 Eventuella valärenden  

7 Samordningsförbundets Skåne Nordost Årsredovisning 

verksamhetsåret 2019 

2020/739 

8 Redovisning av lokalt partistöd för år 2019 2020/281 

9 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2021 2020/834 
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Ärenden  

10 Medborgarförslag - Ta bort årliga abonnemangsavgiften 

för VA som hänförs till kommunalt vatten, för de 

medborgare som valt att inte ansluta sig till denna tjänst 

2019/449 

11 Medborgarförslag - Vid anslutning till kommunalt VA 

inom landsbygdsområden ska kostnaden delas lika på 

anslutna verksamhetsområdet och inte baseras på 

tomtstorlek 

2019/519 

12 Motion - Ta bort utmaningsrätten omedelbart 2012/421 

13 Motion - Vi säger nej till svarta tjänster - men ja till vår 

gemensamma välfärd! 

2019/546 

14 Motion - Initiera drogförebyggande arbete på 

fritidsgårdarna i Kristianstads kommun 

2020/276 

15 Interpellation - Hög servicenivå gällande framtida 

byggnation? 

2020/707 

16 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 

medborgarförslag 

 

 

 

Bo Silverbern 

Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 110 

Informationer 
Änr KS 2019/1261 

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

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 111 

Delgivningar 
Änr KS 2019/1191 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/579 Hid 2020.3474-3475, 2020.5042-5060 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 – Stiftelsernas årsredovisningar år 
2019. 

Änr 2020/659 Hid 2020.6384, 2020.6310, 2020.3213-3214 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 161– Rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut. 

Änr 2020/747 Hid 2020.3697-3698 
Revisionsrapport - Granskning av hemtjänstens kvalitet. 

Änr 2020/748 Hid 2020.3699-3700 
Revisionsrapport - Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska 
ohälsa. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 112 

Avsägelse som nämndeman Kristianstads tingsrätt 
2020-2023 - Malin Rosén (M) 
Änr KS 2020/756 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Malin Rosén (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Kristianstads 
tingsrätt 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-06-25.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 113 

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige - 
Linnéa Sjögren (S) 
Änr KS 2020/963 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

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

 

Sammanfattning 
Linnéa Sjögren (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i  
Kommunfullmäktige 2018-2022. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-05.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 114 

Avsägelse som ersättare i Byggnadsnämnden - 
Linnéa Sjögren (S) 
Änr KS 2020/963 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Linnéa Sjögren (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Byggnads-
nämnden 2018-2022. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-09-05.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 115 

Samordningsförbundets Skåne Nordost 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019 
Änr KS 2020/739 

Beslut 
 Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet Skåne Nordost 2019. 

 Årsredovisningen godkänns. 

Jäv 

Radovan Javurek (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.  

 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Skåne Nordost överlämnar årsberättelse,  
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende 2019 års  
verksamhet. 

Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas  
ansvarsfrihet för år 2019. 

Årsredovisningen godkänns. 

Förslag till Kommunfullmäktige 
 Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet Skåne Nordost 2019. 

 Årsredovisningen godkänns. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-26. 
Årsredovisning verksamhetsåret 2019. 
Revisionsberättelse för år 2019. 
Granskningsrapport Samordningsförbundet Skåne Nordost 2019.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 116 

Redovisning av lokalt partistöd för år 2019 
Änr KS 2020/281 

Beslut 
 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas,  

Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets  
redovisningar av partistöd för år 2019 uppfyller kraven enligt riktlinje 
för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

 Partistöd för år 2021 ska utbetalas under januari månad 2021 i  
enlighet med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun 
till partier med mandat i Kommunfullmäktige från och med  
2018-10-15. 

 

Sammanfattning 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokra-
terna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat redovisningar av 
partistöd för år 2019. Samtliga redovisningar av partistöd för år 2019 uppfyller 
kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas,  

Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets  
redovisningar av partistöd för år 2019 uppfyller kraven enligt riktlinje 
för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

 Partistöd för år 2021 ska utbetalas under januari månad 2021 i  
enlighet med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun 
till partier med mandat i Kommunfullmäktige från och med  
2018-10-15. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 160. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19 § 181. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-10. 
Centerpartiets redovisning av partistöd för år 2019. 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd för år 2019. 
Liberalernas redovisning av partistöd för år 2019. 
Moderata samlingspartiets redovisning av partistöd för år 2019. 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd för år 2019. 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för år 2019. 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd för år 2019.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 117 

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2021 
Änr KS 2020/834 

Beslut 
 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2021 fastställs enligt 

förslag. 

 

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

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige att hålla 
sammanträde under 2021 enligt följande: 

Månad Datum Tidpunkt 

Januari 12 13:00-18:00 

Februari 9 13:00-18:00 

Mars 9 13:00-18:00 

April 14 (OBS onsdag) 13:00-18:00 

Maj 11 13:00-18:00 

Juni 22 (budget) Heldag 

September 14 13:00-18:00 

Oktober 19 13:00-18:00 

November 16 13:00-18:00 

December 14 13:00-18:00 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 
 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2021 fastställs enligt 

förslag. 

Beslutsunderlag 
Ordförandens förslag till sammanträdestider 2021, 2020-08-31. 
Sammanträdeskalender 2021.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 118 

Medborgarförslag - Ta bort årliga abonnemangsavgiften 
för VA som hänförs till kommunalt vatten, för de  
medborgare som valt att inte ansluta sig till denna tjänst 
Änr KS 2019/449 

Beslut 
 Avslå medborgarförslaget och anse att ärendet är besvarat med texten 

ur § 25 Vattentjänstlagen. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, med flera föreslår i ett medborgarförslag att den  

årliga abonnemangsavgiften för vatten och avlopp som hänförs till  
kommunalt vatten tas bort för de medborgare som valt att inte ansluta sig  
till denna tjänst. 

Betalningsskyldighet uppstår då beslut om verksamhetsområde för vatten  
och avlopp är taget i Kommunfullmäktige samt att förbindelsepunkter för  
serviser anvisats och information nått fastighetsägaren. Detta har prövats  
ett antal gånger av statens VA-nämnd och det har hittills inte funnits någon  
enskild spillvattenanläggning som har ansetts bättre än den allmänna  
anläggningen. När det gäller dricksvatten ser rättspraxis lite annorlunda ut  
då det kan vara så att fastighetsägare med egna vattenkällor faktiskt har ett  
bättre vatten än vad huvudmannen har. Fastighetsägaren måste då bevisa  
detta genom att visa resultat från vattenprover samt visa att det är god  
tillgång på vattnet i vattenkällan. Kan fastighetsägaren visa detta kan  
huvudmannen inte kräva några avgifter för den vattentjänsten.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå medborgarförslaget och anse att ärendet är besvarat med texten  

ur § 25 Vattentjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 144. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 161. 
Tekniska nämndens beslut 2020-01-30 § 8. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-07. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-05-17. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11. 
Remiss 2019-06-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 146. 
Medborgarförslag 2019-03-04.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 119 

Medborgarförslag - Vid anslutning till kommunalt VA 
inom landsbygdsområden ska kostnaden delas lika 
på anslutna verksamhetsområdet och inte baseras 
på tomtstorlek 
Änr KS 2019/519 

Beslut 
 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande VA-taxa. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, med flera föreslår i ett medborgarförslag att vid 

anslutning till kommunalt vatten och avlopp inom landsbygdsområden ska 
kostnaden delas lika på det anslutna verksamhetsområdet och inte baseras 
på tomtstorlek. 

Lagstiftarens intentioner i resonemanget om tomtyteavgiften baseras på 
att den som har en stor tomt ska betala mer än en fastighetsägare med en 
liten tomt, rättviseargumentet kan användas av de båda fastighetsägarna 
med olika slutsats. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till gällande VA-taxa. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 145. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 162. 
Tekniska nämndens beslut 2020-01-30 § 9. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-01-07. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-05-20. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-05-11. 
Remiss 2019-06-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 152. 
Medborgarförslag 2019-04-27.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 120 

Motion - Ta bort utmaningsrätten omedelbart 
Änr KS 2012/421 

Beslut 
 Avslå motionen med hänvisning till gällande konkurrenspolicy. 

Reservation  

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.  

Vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallits. 

Därtill vill vi markera att en handläggningstid på 8 år är fullständigt orim-
ligt även om nuvarande kommunledning inte bär huvudansvaret för detta. 
Det är hög tid att kommunen börjar ta kommunallagen och dess riktlinjer 
på allvar. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S), Mikael Persson (V) Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till  
motionen. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anders Tells 
(S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner  
följande ordning: 

Ja – Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej – Bifall till Anders Tell (S) med fleras förslag till beslut. 

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

 

Sammanfattning 
Henry Larsson (S) och Marianne Eriksson (S) föreslår i motion att  
utmaningsrätten tas bort omedelbart. 

Kristianstads kommuns konkurrenspolicy medger att företag kan utmana 
verksamhetsområden inom kommunen genom att beskriva vad som  
utmanas i syfte att genom ett upphandlingsförfarande ha möjligheten att 
överta verksamhet. Undantagna från utmanarrätten är myndighetsutövning 
och strategiska funktioner, som enligt lag eller beslut av kommunfullmäktige 
ska undantas. 

Berörd nämnd/styrelse har en skyldighet att göra en bedömning av  
utmaningen genom en konsekvensanalys innan man fattar beslut om åtgärd. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Avslå motionen med hänvisning till gällande konkurrenspolicy. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 149. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10 § 166. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-14. 
Kristianstads kommuns konkurrenspolicy 2008-12-09 (reviderad 2010-01-20). 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2013-09-11 § 245. 
Remiss 2012-05-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-15 § 137. 
Motion 2012-05-15.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 121 

Motion - Vi säger nej till svarta tjänster - men ja till 
vår gemensamma välfärd! 
Änr KS 2019/546 

Beslut 
 Anse motionens första beslutssats besvarad enligt Miljö- och hälso-

skyddsnämndens beslut 2020-03-05 § 21. 

 Avslå motionens andra beslutssats. 

Reservationer 

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallits. 

Att som motionen föreslår ta fram en strategisk plan för tillsyn och kontroll 
av branscher där svarta tjänster riskerar att förekomma är en klok och 
kostnadseffektiv väg att gå för att bekämpa denna typ av brottslighet. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Johan Kronbäck Angsmo (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till  
motionen.  

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

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förlag till beslut mot Johan  
Kronbäck Angsmos (S) med fleras 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 Johan Kronbäck Angsmos (S) med fleras förslag till beslut. 

Med 25 ja röster och 12 nej röster beslutar Kommunfullmäktige att anse 
motionens första beslutssats besvarad och att avslå motionens andra be-
slutssats. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S), Sabina Månsson Hultgren (S) och Helen Persson (S)  
föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att ett uppdrag ges till Miljö- 
och hälsoskyddsnämnden att ta fram en strategisk plan för tillsyn och 
kontroller av branscher där vi vet att det förekommer svarta affärer samt 
att ett informationsunderlag för bred spridning om konsekvenserna av att 
handla svart, tas fram. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2020-03-05 § 21 gällande den 
tillsyn av de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde och 
budgetram ska implementeras genom nämndens verksamhetsplan för 
2020. Att på ett systematiskt sätt bedriva uppsökande tillsyn på mindre 
och misstänkt oseriösa verksamheter från 2021 skulle kräva ett extra 
kommunanslag, på motsvarande sätt som i Malmö och Helsingborg. 

Kommunledningskontoret har undersökt och kommit fram till att det 
informationsunderlag för bred spridning om konsekvenserna av att handla 
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svart, som efterfrågas i motionen, bör åligga andra myndighet att arbeta 
fram och ansvara för. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionens första beslutssats besvarad enligt Miljö- och hälso-

skyddsnämndens beslut 2020-03-05 § 21. 

 Avslå motionens andra beslutssats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 163. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19 § 184. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-03. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-03-05 § 21. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-02-13. 
Remiss 2019-06-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 138. 
Motion 2019-05-09.
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KF § 122 

Motion - Initiera drogförebyggande arbete på 
fritidsgårdarna i Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/276 

Beslut 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens 

beslut 2020-06-04 § 58. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Lena Ohlsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där man vill att kultur- 
och fritidsnämnden, i samråd med Kristianstads Fritidsgårdsforum (KFGF), 
medverkar i ett arbete för att ge barn och unga vuxna information om 
droger och dess skadeverkningar samt initierar ett drogförebyggande 
arbete på fritidsgårdarna. Kultur- och fritidsnämnden har fått motionen på 
remiss av kommunledningskontoret. 

Kristianstads Fritidsgårdsforum har i sina stadgar målsättningar för ett 
drogförebyggande arbete. Föreningen har en antagen drog- och  
alkoholpolicy samt en handlingsplan för drogförebyggande arbete. KFGF 
arbetar på olika sätt drogförebyggande, t ex i samverkan med Kristianstads 
kommun. Föreningen deltar i så kallade spindelgruppsmöten, en samverkan 
mellan skola, socialtjänst och polisen. Informationsmaterial om narkotika 
och dess negativa påverkan finns tillgängligt på fritidsgårdarna. 
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Kultur- och fritidsförvaltningen ska under hösten 2020, i dialog med KFGF, 
revidera avtalet för att gälla från 1 januari 2021. Här kommer även det 
drogförebyggande arbetet bli ett särskilt fokus. Samtidigt ser inte kultur- 
och fritidsförvaltningen att utbildningsinsatser för att ge barn och unga 
vuxna information om droger och dess skadeverkningar ligger inom  
nämndens verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Kultur- och fritidsnämndens 

beslut 2020-06-04 § 58. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 164. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-08-19 § 185. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-04 § 58. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-15. 
Kristianstads Fritidsgårdsforums drog- och alkoholpolicy. 
Kristianstads Fritidsgårdsforums handlingsplan för drogförebyggande  
arbete. 
Barnchecklista Kristianstads kommun. 
Remiss 2020-03-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 27. 
Motion 2020-03-03.
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KF § 123 

Interpellation - Hög servicenivå gällande framtida 
byggnation? 
Änr KS 2020/707 

Beslut 
 Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Fredrik Winberg (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD) om hög 
service gällande framtida byggnation. 

Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2020-06-17. 
Svar på interpellation 2020-09-08.
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KF § 124 

Motion - Utred möjligheten att servera vildsvinskött i 
våra kommunala verksamheter 
Änr KS 2020/983 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Annelie Fälth Simonsson (SD) och Anders Nilsson (SD) föreslår i motion att 
utreda möjligheten att servera vildsvinskött i Kristianstads kommunala 
verksamheter. 

Beslutsunderlag 
 
Motion 2020-09-09.
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KF § 125 

Motion - Stoppa kärnvapenhotet – anslut 
Kristianstads kommun till ICAN cities appeal 
Änr KS 2020/996 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion att Kristianstads kommun 
ska ansluta sig till ICAN cities appeal. 

Beslutsunderlag 
 
Motion 2020-09-11.
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KF § 126 

Motion - Tollarp - Viktigt för framtidens Kristianstad! 
Änr KS 2020/998 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Agneta Wandefors-Hörström (S) och Anders Tell (S) föreslår i motion att ta 
fram översiktsplan för Tollarp.  

Beslutsunderlag 
 
Motion 2020-09-11.
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KF § 127 

Motion - Effektiviseringar eller besparingar? Dags 
för en extern granskning av de generella  
effektiviseringskraven 
Änr KS 2020/1005 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) föreslår i motion en extern granskning av de generella 
effektiviseringskraven. 

Beslutsunderlag 
 
Motion 2020-09-14.
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KF § 128 

Interpellation - Miljömålen och Kristianstads 
kommuns fordon 
Änr KS 2020/973 

Beslut 
 Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Johan Kronbäck Angsmo (S) har till Kommunfullmäktige lämnat  
interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) 
angående miljömålen och Kristianstads kommuns fordon.  

Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
 
Interpellation 2020-09-08. 
Svar på interpellation 2020-09-14.
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KF § 129 

Fråga - Mätning av narkotika i avloppsvatten 
Änr KS 2020/984 

Beslut 
 Frågan får framställas och besvaras vid Kommunfullmäktiges nästa 

sammanträde. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) har till Kommunfullmäktige lämnat fråga ställd till  
Tekniska nämndens ordförande Qalinle Dayib (C) om mätning av narkotika 
i avloppsvatten. 

Beslutsunderlag 
 
Fråga 2020-09-09.
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KF § 130 

Medborgarförslag - Gemensamma laddningsplatser 
för elbilar på Möllebacken 
Änr KS 2020/705 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att placera 

gemensamma laddningsplatser för elbilar på Möllebacken. 

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 2020-06-18.
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KF § 131 

Medborgarförslag - Utegym vid nya badhuset på 
Näsby 
Änr KS 2020/726 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

utegym vid nya badhuset på Näsby. 

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 2020-06-23.
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KF § 132 

Medborgarförslag - Farthinder/bulor på Västra 
Boulevarden i Kristianstad 
Änr KS 2020/729 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

farthinder på Västra Boulevarden i Kristianstad. 

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 2020-06-23.
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KF § 133 

Medborgarförslag - Nytt friluftsbad mellan Hammar 
och Österäng 
Änr KS 2020/740 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut.  

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga nytt 

friluftsbad mellan Hammar och Österäng.  

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 2020-06-26. 
Tillstyrkan till medborgarförslag 2020-06-29. 
Namnlista 2020-08-28.
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KF § 134 

Medborgarförslag - Cykelled Gärds Köpinge - Åhus 
via den nya vattenledningen 
Änr KS 2020/750 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Gärds Köpinge, föreslår i ett medborgarförslag 

att det byggs cykelväg mellan Gärds Köpinge och Åhus längs med den nya 
vattenledningen. 

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 2020-06-30. 
Tillägg till medborgarförslag 2020-08-11.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 135 

Medborgarförslag - Namngivning av offentliga 
platser i Huaröd 
Änr KS 2020/757 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.  

 

Sammanfattning 
 Huaröd, föreslår i ett medborgarförslag att namnge offentliga 

platser i Huaröd som hedrar Huarödsbor.  

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 2020-07-01.
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KF § 136 

Medborgarförslag - Extra fack för tvättat papper hos 
Renhållningen 
Änr KS 2020/771 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det läggs 

till ett extra fack för tvättat papper hos Renhållningen.  

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 2020-06-26.
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KF § 137 

Medborgarförslag - Farthinder och bom vid Harde-
knuts väg 
Änr KS 2020/779 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut.  

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

farthinder och bom vid Hardeknuts väg.  

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 2020-07-06.
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KF § 138 

Medborgarförslag - Värna dykdalberna i Åhus hamn 
varsamt 
Änr KS 2020/781 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

dykdalberna i Åhus hamn ska värnas varsamt.  

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 2020-07-08.
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KF § 139 

Medborgarförslag - Fler lekredskap till lekplatsen i 
Tivoliparken 
Änr KS 2020/782 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en  

utökning av leksaker på lekplatsen 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 2020-07-08.
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KF § 140 

Medborgarförslag - Grundarbete och asfaltering 
cykelväg Nosaby - Balsby 
Änr KS 2020/784 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utföra 

grundarbete och asfaltera cykelvägen Nosaby – Balsby.  

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 2020-07-09.
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KF § 141 

Medborgarförslag - Åtgärda cykelvägen till Balsby 
Änr KS 2020/785 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att åtgärda 

cykelvägen till Balsby. 

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 2020-07-09.
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KF § 142 

Medborgarförslag - Revidera 15 timmarsregeln inom 
barnomsorgen 
Änr KS 2020/793 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

revidera 15-timmarsregeln inom barnomsorgen. 

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 2020-07-14.
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KF § 143 

Medborgarförslag - Fler väg/farthinder på Otto 
Lindenows väg genom Hammarslund 
Änr KS 2020/801 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs fler väg-/farthinder på Otto Lindenows väg genom Hammarslund.  

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 2020-07-24.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 144 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Arkelstorp 
Änr KS 2020/802 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Arkelstorp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

hundrastgård i Arkelstorp. 

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 2020-07-26.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 145 

Medborgarförslag - Hundrastgård vid Sten-
skeppsvägen, Hammar 
Änr KS 2020/807 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

hundrastgård vid Stenskeppsvägen i Hammar.  

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 2020-07-29.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 146 

Medborgarförslag - Skötsel av gamla banvallen vid 
Per Jägares väg 
Änr KS 2020/814 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen börjar 

sköta den delen av gamla banvallen som börjar vid Per Jägares väg. 

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 2020-08-04.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 147 

Medborgarförslag - Friluftsbad i Fjälkinge 
Änr KS 2020/820 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs  

friluftsbad i Fjälkinge.  

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 2020-08-04.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 148 

Medborgarförslag - Bygg farthinder vid 
Sigfridsvägen, Åhus 
Änr KS 2020/821 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs  

farthinder vid Sigfridsvägen i Åhus. 

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 2020-08-03.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 149 

Medborgarförslag - Töm soptunnor, papperskorgar 
och hundavfallskärl oftare 
Änr KS 2020/822 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att soptunnor,  

papperskorgar och hundavfallskärl töms oftare. 

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 2020-08-03.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 150 

Medborgarförslag - Projektanställ person för 
förbättrad folkhälsa 
Änr KS 2020/824 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det  

projektanställs en person för arbetet med förbättrad folkhälsa.  

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 2020-08-05.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 151 

Medborgarförslag - Bygg en cykelväg mellan Östra 
Sönnarslöv och Tollarp 
Änr KS 2020/826 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Östra Sönnarslöv, föreslår i ett medborgarförslag 

att det byggs cykelväg mellan Östra Sönnarslöv och Tollarp. 

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 2020-08-06.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 152 

Medborgarförslag - Utveckla och förbättra 
cykelvägen längs Blekingevägen 
Änr KS 2020/829 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utveckla 

och förbättra cykelvägen längs Blekingevägen. 

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 2020-08-07.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 153 

Medborgarförslag - Utvidga det gröna stråket i 
riktning mot Helgeå 
Änr KS 2020/830 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utvidga det 

gröna stråket i riktning mot Helgeå.  

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 2020-08-08.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 154 

Medborgarförslag - Fler cykelvägar i Östra 
Sönnarslöv 
Änr KS 2020/831 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Östra Sönnarslöv, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

fler cykelvägar i Östra Sönnarslöv.  

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 2020-08-08.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 155 

Medborgarförslag - Åtgärder mot Kanalgatans trafik 
Änr KS 2020/835 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag åtgärder 

mot Kanalgatans trafik.  

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 2020-08-10. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 156 

Medborgarförslag - Bullerskydd längs Södra 
Boulevarden 
Änr KS 2020/842 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts 

upp bullerskydd längs Södra Boulevarden.  

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 2020-08-12.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 157 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken 
Änr KS 2020/844 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

hundrastgård 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 2020-08-12.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 158 

Medborgarförslag - Gatubelysning av högre klass 
längs Kung Knuts väg 
Änr KS 2020/847 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 

gatubelysning av högre klass längs Kung Knuts väg. 

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 2020-08-14.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 159 

Medborgarförslag - Parkeringar på gräset vid 
Lottavägen i Norra Åsum 
Änr KS 2020/854 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

parkeringsplatser på gräset vid Lottavägen i Norra Åsum.  

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 2020-08-16.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 160 

Medborgarförslag - Reglering av parkering i 
bostadsområden, Norra Åsum 
Änr KS 2020/855 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag reglering av 

parkering i bostadsområden i Norra Åsum. 

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 2020-08-16.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 161 

Medborgarförslag - Utöka hundbadplatsen vid 
Vantamansvägen 
Änr KS 2020/865 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att utöka  

hundbadplatsen vid Vantamansvägen. 

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 2020-08-18.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 162 

Medborgarförslag - Kommunala toaletter på Lilla 
torg/Stora torg 
Änr KS 2020/890 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs kommunala toaletter på området Lilla torg/Stora torg.  

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 2020-08-21.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 163 

Medborgarförslag - Ta bort träd vid Fregattvägen, 
Åhus 
Änr KS 2020/871 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att ta bort träd vid 

Fregattvägen i Åhus. 

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 2020-08-20.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 164 

Medborgarförslag - Multiplan i Gärds Köpinge 
Änr KS 2020/872 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs en multiplan i Gärds Köpinge.  

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 2020-08-20.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 165 

Medborgarförslag - Badvakt till Kantarellen i Åhus 
Änr KS 2020/873 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det anställs en 

badvakt till Kantarellen i Åhus. 

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 2020-08-21.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 166 

Medborgarförslag - Utegym i Hammarslund 
Änr KS 2020/874 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett 

utegym i Hammarslund. 

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 2020-08-23.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 167 

Medborgarförslag - Cykel- och gångväg på 
Öllsjövägen 
Änr KS 2020/886 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs 

cykel- och gångväg på Öllsjövägen. 

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 2020-08-24.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 168 

Medborgarförslag - Väghinder utanför Diamantens 
förskola 
Änr KS 2020/893 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs  

väghinder utanför Diamantens förskola. 

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 2020-08-24.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 169 

Medborgarförslag - Cykel- och gångbro till 
Axonaskolan i Tollarp 
Änr KS 2020/894 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs cykel- 

och gångbro till Axonaskolan i Tollarp.  

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 2020-08-24.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 170 

Medborgarförslag - Förtydliga symboler för cyklister 
på trottoarer 
Änr KS 2020/929 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

symboler för cyklister på trottoarer förtydligas. 

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 2020-08-28.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 171 

Medborgarförslag - Belysning på cykelvägen mellan 
framtidsgymnasiet/gamla Nolato och Snapphanevägen 
Änr KS 2020/956 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

sätts upp belysning på cykelvägen mellan framtidsgymnasiet/gamla Nolato 
och Snapphanevägen. 

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 2020-09-03.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 172 

Medborgarförslag - Hundrastgård i park vid 
Ryttarevägen, Jägarvägen och Hubertusvägen 
Änr KS 2020/958 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

byggs hundrastgård i parken vid Ryttarevägen, Jägarvägen och  
Hubertusvägen. 

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 2020-09-04.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 173 

Medborgarförslag - Cykelpump i Degeberga 
Änr KS 2020/962 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Degeberga, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts 

upp en cykelpump i Degeberga. 

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 2020-09-05.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 174 

Medborgarförslag - Sänk åldern för gratis busskort 
till 70 år 
Änr KS 2020/972 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Önnestad, föreslår i ett medborgarförslag att åldern 

för gratis busskort sänks till 70 år.  

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 2020-09-08.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 175 

Medborgarförslag - Fler parkeringsplatser längs med 
kusten 
Änr KS 2020/974 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs fler 

parkeringsplatser längs med kusten. 

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 2020-09-08.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-09-15  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 176 

Medborgarförslag - Utplacering av Baja-Maja vid 
badplatsen Havsvägen, Åhus 
Änr KS 2020/975 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det placeras ut 

Baja-Maja vid badplatsen Havsvägen i Åhus.  

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 2020-09-08.
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