
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunfullmäktige 2020-11-10 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 09:00-16:45. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

    

    

 Utses att justera Peter Johansson Anders Tell       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-11-19 

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

203-206, 208-222 

 

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

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

 
 Peter Johansson Anders Tell 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 203-206, 
208-222 

Sammanträdesdatum 2020-11-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-11-20 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-12-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2020-11-10 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 09:00-16:45. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

    

    

 Utses att justera Peter Johansson Anders Tell       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-11-10 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 207 

  Hanna Nicander 

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

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

 
 Peter Johansson Anders Tell 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige § 207 Sammanträdesdatum 2020-11-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-11-11 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-12-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



.'7.. .. till Kommunfullmäktiges protokoll.

Uppropslista nr. l
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2020 klockan 09:06:17

Justeringsmännensjigtytur

ö"t.d}
Sida l av 2

  Pos Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare "''r'Näii'T F ränv
l Ewa Jakobsen M      
2 Stefan Haskå h        
3 Ludvig Ceimertz       Y  
4 Peter Johansson R        
5 Pierre Månsson     Y  
6 RadovanJavilfök       Y  
7 Ulf Persson C   Y  
8 Katharina Weber C       
9 Fredrik Winbe S     Y  
10 Katarina Honor6 S     Y  
1 1 Kristina Lindbåae S    Y  
12 Anders Tell S    Y  
13 Niclas Nilsson SD   Y  
14 Carl-Henrik Nilsson S        
15 Bo Nilsson S     Y  
16 Björn Nordeman S        
17 Emelie Nvber M      
18 Lena Ohlsson M        
19 Sylvia Olander M        
20 Christina Sil$öfböM M   k'- ,-.. r) 24 . 1 +    
21 Daniel Teiera        
22 Anna-Kerstin Larsson          
23 Qalinle Davib C      
24 Lena Holst C        
25 Jens Nordwander S        
26 Dan Berger S        
27 Agneta Wandeföri.iiöiiiföiii S        
28 Anders Svensson S   Tnmmv Nils:nnn Y  
29 Annelie Fälth Simonsiöli SD   Y  
30 Fia Rosenstråle S     Y  
31 Ulf Börkell S        
32 Annette Granath S        
33 Göran Montan M      
34 Jesper Persson M        
35 Camilla Palm M        
36 Ewa Wemb M        
37 Kamilla Danielsson        
38 Henna Tillber     +- . fc).li l""    
39 Abdikarim Hassan        
40 Mikael Persson V      
41 Sabina Månsson Hiiiiäiäil S        
42 Therese Sturesson S        
43 Jan Carlsson S        
44 Ulrika Tollaren S        
45 Björn Söder SD      
46 Jacob Melin S        
47 Dick Nvstrand S        
48 Anders Nilsson S        
49 Bo Silverbern M      
50 Alexander Harrison KD      
51 Jan Svensson K   Frik.lönsnnn Y  
52 Christina Borglund K     Y  
53 Elisabeth Dille        
54 Anders Fredriksson     G.;, l, /n 0 (    
55 Lisbeth Thorsson          
56 Sarah Levin          
57 Martin HallinasträM Skiiäiiiiia S        
58 Birgitta Book S        
59 Qazim Hasana S        
60 Helen Persson S        
61 Leino Svensson SD      
62 dan Biörk S        

Transport; 35 27



Forts. uppropslista nr. l den 10 näve

Justeringsmännens,åjgnatur

Sida 2 av 2

Transport: 35 27

POs Ledamöter Parti Krets Tjänstgörande ersättare Nerv. Frånv

63 Susanna Svensson (SD) Alla      
64 Bengt Håkansson (SD) Alla   X  
65 Johan Kronbäck (s) Alla      

SUMMA: 36 29



 

 

 

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 10 november 2020 kl. 09:00, 

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 2019/1261 

 09:00-09:10 Kommundirektör Christel Jönsson informerar  
 om arbetet med Coronaviruset, covid-19. 

 

5 Delgivningar 2019/1191 

A Revisionsrapport – Granskning av utredningstider vid 
handläggning av ärenden, barn och unga 

2020/1150 

B Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll - attester 2020/1151 

C Länsstyrelsen Skåne – Beslut avseende ny ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige efter Linnéa Sjögren (S) 

2020/963 

D Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 206 –  
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut avseende Omsorgsnämnden 

2020/1053 

E Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 207 –  
Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut avseende Arbete och välfärdsnämnden 

2020/1070 

6 Eventuella valärenden  

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

7 Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

2020/1040 

8 Bildande av en ekonomisk andelsförening - Solpunkten 
Kristianstad Ekonomisk Förening 

2020/1100 

9 Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 2020/1107 

10 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2021 

2020/1074 

11 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster 

2020/1071 

12 Införande av moms på utstakning - tillägg till plan- och 
bygglovstaxan 

2020/334 

13 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

14 Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/284 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 203 

Informationer 
Änr KS 2019/1261 

 Biträdande kommundirektör Merete Tillman informerar om arbetet 
med Coronaviruset, covid-19.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 204 

Delgivningar 
Änr KS 2019/1191 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/1150 Hid 2020.6799-6800 
Revisionsrapport - Granskning av utredningstider vid handläggning av 
ärenden, barn och unga 

Änr 2020/1151 Hid 2020.6801-6802 
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll – attester 

Änr 2020/963 Hid 2020.6611 
Länsstyrelsen Skåne - Beslut avseende ny ledamot/ersättare i kommun-
fullmäktige efter Linnéa Sjögren (S) 

Änr 2020/1053 Hid 2020.6380-6382, 6899, 7103 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 206 - Rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut 

Änr 2020/1070 Hid 2020.6545-6548, 6900, 7104 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 207 - Rapporter enligt 16 kap 6h § 
socialtjänstlagen om ej verkställda beslut 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 205 

Avsägelse som nämndeman i Kristianstads tingsrätt 
- Lars Olin (S) 
Änr KS 2020/1238 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Lars Olin (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Kristianstads 
tingsrätt 2020-2023.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2020-11-02.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 206 

Angående återbetalning av förlagslån och  
inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest  
Ekonomisk förening 
Änr KS 2020/1040 

Beslut 
 Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning i föreningen till följd av ökade krav på kapi-
talinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare. 

 Kristianstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte, 
innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraft-
bevis finns tillgängligt för föreningen vid förfrågan. 

 

Sammanfattning 
Vid föreningsstämman för Kommuninvest ekonomisk förening 16 april 
2020 beslutades om förändrade stadgar för föreningen. Förändringarna 
avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests framtida 
kapitalisering under kommande fyraårsperiod 2021-2024. 

För Kristianstads kommun innebär det att förlagslånet 10 600 000 kr jämte 
ränta som återbetalas till kommunen inbetalas direkt till föreningen som 
en kapitalinsats med motsvarande belopp samt tre inbetalningar fram till 
2024 på totalt 22 130 400 kr 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning i föreningen till följd av ökade krav på kapi-
talinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1300 kr per invånare. 

 Kristianstads kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte, 
innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraft-
bevis finns tillgängligt för föreningen vid förfrågan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 185. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 216. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-15. 
Brev med information och förutsättningar från Kommuninvest 2020-09-03. 
Inbetalningsprofil insatskapital 2021-2024, 2020-09-11.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 207 

Bildande av en ekonomisk andelsförening -  
Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening 
Änr KS 2020/1100 

Beslut 
 Tillstyrka att C4 Energi AB kan bilda en Ekonomisk andelsförening, 

”Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening” för att möjliggöra för 
olika intressenter att som andelsägare i föreningen bidra till förnyelse-
bar solelproduktion. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja cirka en tredjedel av solparken till 
andelsföreningen. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja upp till cirka en tredjedel av  
solparken till olika företag, föreningar och organisationer som önskar 
direktinvestera i solparken. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
C4 Energi AB önskar att bilda en ekonomisk förening ”Solpunkten  
Kristianstad Ekonomisk Förening”, med syftet att föreningen ska sälja 
andelar i föreningen till företag, privatpersoner, organisationer och  
föreningar som vill bli delaktiga (ägare) i hållbar elproduktion. C4 Energi 
AB vill också kunna erbjuda företag, organisationer och föreningar att 
direktinvestera i solparken. 

I Kristianstads kommuns företagspolicy anges att ”fullmäktige ska ta  
ställning i frågor av principiell beskaffenhet”. C4 Energi AB föreslår att få: 

- Bilda andelsföreningen Solpunkten Kristianstad Ekonomisk  
förening. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

- Sälja en tredjedel av solcellsparken till andelsföreningen, cirka 9 
Mkr. 

- Sälja en tredjedel av solcellsparken till olika företag som vill vara 
direktägare, cirka 9 Mkr. 

C4 Energi AB har genom dialog/kontakter med intressenter fått bekräftat 
att det finns ett intresse för att engagera sig i solparken på ett eller annat 
sätt och därmed både kunna minska C4 Energi AB:s riskexponering mot 
marknaden och samtidigt skapa långsiktiga kundrelationer med befintliga 
och nya kunder. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Tillstyrka att C4 Energi AB kan bilda en Ekonomisk andelsförening, 

”Solpunkten Kristianstad Ekonomisk Förening” för att möjliggöra för 
olika intressenter att som andelsägare i föreningen bidra till förnyelse-
bar solelproduktion. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja cirka en tredjedel av solparken till 
andelsföreningen. 

 Tillstyrka att C4 Energi AB kan sälja upp till cirka en tredjedel av  
solparken till olika företag, föreningar och organisationer som önskar  
direktinvestera i solparken. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 186. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 227. 
C4 Energi AB – Bildande av en ekonomisk andelsförening - Solpunkten 
Kristianstad Ekonomisk Förening, 2020-10-01.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 208 

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 
Änr KS 2020/1107 

Beslut 
 Fastställa förslaget till ny avfallstaxa för Kristianstads kommun enligt 

bilaga att gälla från och med 2021-01-01. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Ulf Persson (C) yrkar att ärendet återremitteras. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Ulf Perssons (C) förslag om att ärendet återremitteras 
mot att ärendet ska avgöras idag och finner att Kommunfullmäktige beslu-
tar att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att Kommunfullmäkti-
ge beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till ny avfallstaxa för hushållsavfall och annat avfall som omfat-
tas av kommunalt ansvar i Kristianstads kommun har tagits fram för att 
ersätta nuvarande avfallstaxa som gäller sedan 1 april 2017. En översyn av 
samtliga avgifter i avfallstaxan är gjord för att täcka generella kostnadsök-
ningar. Regeringen har också infört en förbränningsskatt på allt avfall som 
förbränns. Denna skatt gäller från och med 2020 med höjning varje år fram 
till 2022 vilken också måste kostnadstäckas. 
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För en- och tvåbostadshus samt fritidshus höjs grundavgiften med 70 re-
spektive 40 kr per år och bostad for att bland annat bidra till ökade be-
handlingskostnader, utbyggnad av återvinningscentraler och återbruk 
samt utökade informationsinsatser kring avfall och återvinning. Den rörliga 
avgiften för dessa kundgrupper lämnas oförändrad. 

För lägenheter höjs grundavgiften med 70 kr per år och lägenhet och för 
verksamheter med 30 kr per år och verksamhet av samma anledning som 
för en- och tvåbostadshus och fritidshus. Även den rörliga avgiften höjs på 
grund av ökade insamlingskostnader och förbränningsskatt som infördes 
den 1 april 2020. 

l förslaget till ny avfallstaxa införs begränsningar i antalet fria besök på 
återvinningscentralerna. Anledningen till begränsningen är att företag och 
verksamheter inte kostnadsfritt ska kunna lämna verksamhetsavfall med 
sitt privata körkort, vilket annars sker på övriga kommuninvånares be-
kostnad. Renhållningens ansvar är hushållsavfall och annat avfall som 
omfattas av kommunalt ansvar och inte verksamhetsavfall. Renhållningen 
får enligt lag inte finansiera verksamhetsavfall med avgifter från hushållen. 
Därför införs 2021 -01 -01 en begränsning av antalet fria besök till återvin-
ningscentralerna. Antalet fria besök är baserat på vilken grundavgift man 
betalar. 

l avfallstaxan införs möjlighet till indexreglering. Ändring av avfallstaxan 
får ske högst en gång per år baserat på förändring i KPI. Styrelsen för 
Kristianstads Renhållnings AB fattar beslut om de nya avgifterna enligt 
indexhöjning. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa förslaget till ny avfallstaxa för Kristianstads kommun enligt  

bilaga att gälla från och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 198. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 230. 
Kristianstads renhållnings AB styrelse protokoll 2020-09-21. 
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Kristianstads renhållnings AB:s tjänsteskrivelse 2020-09-14. 
Avfallstaxa 2020 förslag 2020-09-09 synliga förändringar. 
Avfallstaxa 2020 förslag 2020-09-09 synliga förändringar.
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KF § 209 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2021 
Änr KS 2020/1074 

Beslut 
 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2021 enligt bilaga, 

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och  
avloppsanläggningar 2021. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet menar att det socialdemokratiska yrkandet om en lägre 
höjning borde bifallits. 

Då kommunfullmäktige inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslu-
tet.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S) och Anders Tell (S) föreslår att  
Kommunstyrelsens förslag gällande anläggningsavgiften sänks med 4 
procentenheter, till 7 procent, från ursprungsförslaget 11 procents höjning. 
I övrigt ställer sig Socialdemokraterna bakom Kommunstyrelsens förslag 
till VA taxa. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  
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Anders Fredriksson (L), Erik Jönsson (KD), Jesper Persson (M), Lena Holst 
(C), Niclas Nilsson (SD) och Peter Johansson (M) yrkar bifall till  
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin  
Hallingström Skoglunds (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 Martin Hallingström Skoglunds (S) med fleras förslag till 
beslut. 

Med 25 ja röster och 12 nej röster beslutar Kommunfullmäktige enligt 
Kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 12 % 
från 2021-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2021 enligt bilaga, 

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och  
avloppsanläggningar 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 199. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 208. 
Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 93. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-03. 
Rapport – Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 
Analys av för låg kostnadstäckning vid anslutning av kommunalt VA. 
VA-utbyggnad sammanfattning 2020-07-07 inför TN september 2020. 
Bilaga - VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggningar 2021. 
Barnkonsekvensanalys.



Voteringslista nr. l
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2020 klockan 10:24:28

1 0 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021

Sida l av 2

  Pos Ledamöter Parti Krets l Ersätta re
  l Ewa Jakobsen (M) Alla          
  2 Stefan Haskå rM) Alla         A

  3 Ludvig Ceimertz fM) Alla         A

  4 PeterJohansson rM) Alla          
  5 Pierre Månsson rl) Alla   Y      
  6 RadovanJavurek rl) Alla          
  7 Ulf Persson (c) Alla   Y      
  8 Katharina Weber rc) Alla          
  9 Fredrik Winberg rs} Alla         Ä

  10 Katarina Honorö rs) Alla          
  1 1 Kristina Lindbåge rs) Alla          
  12 Anders Tell (s) Alla          
  13 Niclas Nilsson rSD\ Alla   y      
  14 Carl-Henrik Niiiiöii rSD} Alla   Y      

15 Bo Nilsson rSD) Alla          
16 Björn Nordeman rSD) Alla          
17 Emelie Nyberg rM) Alla          
18 Lena Ohlsson (M) Alla         /\

19 Sylvia Olander (M) Alla          
20 Christina Silverböfii rM) Alla   Y     /\

21 Dani61Tejera rl) Alla          
22 Anna-Kerstin Larsson rl) Alla          
23 Qalinle Dayib rc) Alla          
24 Lena Holst (c) Alla          
25 Jens Nordwander fs) Alla          
26 Dan Berger (s) Alla          
27 Agneta Wandefors-flöfgiiöih (s} Alla          
28 Anders Svensson rs) Alla Tommy Nilqqnn       /\

29 Annelie Fälth Simonssöli (SD) Alla   Y      
30 Fia Rosenstråle rSD) Alla   Y      
31 Ulf Börkell rSD) Alla          
32 Annette Granath rSD) Alla         /\

33 Göran Montan (M) Alla          
34 Jesper Persson (M} Alla          
35 Camilla Palm (M) Alla   Y      
36 Ewa Wemby rM) Alla          
37 Kamilla Danielsson rl) Alla          
38 HennyTillberg (L) Alla          
39 Abdikarim Hassäh (-) Alla            
40 Mikael Persson rv) Alla            
41 Sabina Månssötiiiiiiiäiäji rs) Alla            
42 Therese Sturesson (s) Alla            
43 Jan Carlsson rs) Alla            
44 Ulrika Tullgren rs) Alla            
45 Björn Söder rSD) Alla            
46 Jacob Melin rSD) Alla            
47 [)ick Nystrand fSD) Alla            
48 Anders Nilsson (SD) Alla            
49 3o Silverbern rM) Alla            
50 lexander Harrison rKD) Alla            

Transport: 20 9 0 21  



Forts. voteringslista nr. l Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2020 klockan 10:24:28

Att rösterna sålunda avgivits

Sida 2 av 2

Transport:  
Pos     Ja Nej Avst Frånv  
51 J (KD) Alla   X        
52 Clifiiiina uorgiuna (KD) Alla   X        
53 Elisabeth Disney (L) Alla            
54   (L) Alla   X        
55 Liiböth n (L) Alla         X  
56 g (w Alla     X      
57 Maftili tliiiiiiäiiiöiii$iii;äiiiiir (s) Alla     X      
58 ÖiF (s) Alla            
59 Qazim Hasanaj (s) Alla            
60   (s) Alla     X      
61 Leino Svensson (SD) Alla   X        
62 Örjan Björk (SD) Alla            
63 $ (SD) Alla         X  
64 Bengt Håkansson (SD) Alla   X        
65   (s) Alla         X  

SUMMA: 25 12 0 28  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 210 

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster 
Änr KS 2020/1071 

Beslut 
 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-

vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvattenfastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska 
område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-an-
läggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i 
verksamhetsområdet. Tekniska förvaltningen bedömer att de allmänna 
vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp, dagvatten-gata 
och dagvatten-fastighet behöver ordnas enligt bifogade förteckningar och 
kartor med grund i de behovsbedömningar som presenteras för respektive. 

Föreslagna områden är: 

Hammar 9:168 – 182 
Härlövs handelsområde, del av 
Norra Åsum, i området, Navvägen och Ekervägen 
Näsby, fastigheterna Näsby 35:70-72, Infanteristen 5 och 8 
Öllsjö 67:139 
Horna - Koriandern 1 – 8 
Balsby 12:56 - 57 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-

vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvattenfastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 200. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-07 § 209. 
Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 92. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-25. 
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1, 2, 3, 4, 
5,6,7). 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 211 

Införande av moms på utstakning - tillägg till plan- 
och bygglovstaxan 
Änr KS 2020/334 

Beslut 
 Godkänna revidering av plan- och bygglovstaxan med innebörden att 

belägga utstakning med mervärdesskatt om 25 procent att gälla från 
och med 2021-01-01. 

 

Sammanfattning 
I plan- och bygglovstaxan som byggnadsnämnden använder har utstakning 
hittills betraktats som myndighetsutövning och har därför inte belastats 
med mervärdesskatt (moms). Skatteverket har efter dialog med Sveriges 
kommuner och regioner kommit fram till att detta numer inte är att betrak-
ta som myndighetsutövning och att utstakning därmed ska beläggas med 
moms omfattande 25 procent. Förvaltningen föreslår därför byggnads-
nämnden att ändra nuvarande taxa så att moms läggs på avgiften för ut-
stakning. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna revidering av plan- och bygglovstaxan med innebörden att 

belägga utstakning med mervärdesskatt om 25 procent att gälla från 
och med 2021-01-01. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 201. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 228. 
Byggnadsnämndens beslut 2020-09-29 § 186. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-07.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 212 

Motion - Häv stöd till och samarbete med Ibn Rushd 
Änr KS 2020/1182 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) och Fia Rosenstråle (SD) föreslår i motion att  
Kristianstads kommun häver bidragsstöd till och samarbete med Ibn 
Rushd. 

Beslutsunderlag 
Motion 2020-10-20.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 213 

Motion - Förverkliga bostadsdrömmar genom aktiv 
matchning 
Änr KS 2020/1259 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Katarina Honoré (S), Fredrik Winberg (S) och Ulrika Tollgren (S) föreslår i 
motion att Kristianstads kommun inventerar antalet obebodda bostadsobjekt 
samt initierar ett projekt som syftar till att underlätta för dem som söker 
fastighet på landsbygden oavsett om det gäller för boende eller företagande. 

Beslutsunderlag 
Motion 2020-11-05.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 214 

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

Beslut 
 Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 167 om att  

överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden 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 överlå-
ta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har 
väckts genom ett medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 167. 
Medborgarförslag 2020-08-24.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 215 

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

Beslut 
 Upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 169 om att över-

lämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden 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 överlå-
ta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har 
väckts genom ett medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 169. 
Medborgarförslag 2020-08-24.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 216 

Medborgarförslag - Utegym i Åhusparken 
Änr KS 2020/1157 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att bygga utegym 

i Åhusparken med tillhörande belysning. 

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 2020-10-16. 
Förtydligande från förslagsställare 2020-10-21.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 217 

Medborgarförslag - Ändring av parkeringsförut-
sättningarna på Lyckans Väg i Kristianstad 
Änr KS 2020/1156 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag ändringar av 

parkeringsförutsättningarna på Lyckans Väg i Kristianstad. 

I enlighet med kommunallagen (2017:725) 5 kap § 23 har Kommun-full-
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 2020-10-15.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 218 

Medborgarförslag - Fler övergångsställen på  
Prästallén 
Änr KS 2020/1196 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att markera 

fler övergångsställen på Prästallén. 

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 2020-10-26.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 219 

Medborgarförslag - Bygg park i anslutning till  
Barbacka på badhustomten 
Änr KS 2020/1200 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

park i anslutning till Barbacka på badhustomten. 

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 2020-10-26.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 220 

Medborgarförslag - Galler/halkskydd på alla  
gångbroar och spångar på Linnérundan 
Änr KS 2020/1207 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att placera 

galler eller annat halkskydd på alla gångbroar och spångar på Linnérundan. 

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 2020-10-27.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 221 

Medborgarförslag - Bänkar på banvallen mellan 
Skepparslöv och Vä lyckor 
Änr KS 2020/1224 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att placera 

bänkar på banvallen mellan Skepparslöv och Vä lyckor.  

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 2020-11-01.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 222 

Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 
Änr KS 2020/284 

Beslut 
I fråga om budget 2021 

 Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2021 till 21,46 öre per skattekrona. 

 Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 samt 
driftbudgetramar för 2021 enligt bilagt budgetförslag. 

 I övrigt fastställa budgeten för 2021 enligt bilagt förslag. 

 Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2021. Tekniska  
nämnden har ansvar för att investeringsbudgeten för  
verksamhetslokaler, fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

 Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

 Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrelsens 
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkyl med mer än 10 % 
eller 10 mkr ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

 Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mkr 
ska delges kommunstyrelsen. 

 Fastställa kommunens låneram för 2021 till totalt 3 750 mkr samt  
fast-ställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr 
för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att 
fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av 
checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. 

 Fastställa ram för fordonsleasing till 60 mkr. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (6) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Fastställa internräntan 2021 till 1,25 %, enligt rekommendation ifrån 
Sveriges kommuner och regioner. 

 Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under ”anslag för senare  
fördelning” på finansen samt att reglera för eventuell förändring av  
statens finansiering av äldreomsorgssatsningen. 

 Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av det  
särskilda statsbidraget för att minska och motverka segregation år 
2021, om Kristianstads kommun söker och får sådant bidrag. 

 Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång, men att avvakta med slutliga fastställandet av nämndsstyrkort 
till efter Kommunfullmäktige fattat beslut om Strategisk färdplan 2021-
2024 (dock senast mars 2021). 

 Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2021 göra en 
utdelning om 25 mkr till kommunen. 

I fråga om flerårsplan 2022-2023 

 Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet menar att skattesatsen för 2020 bör sättas till 21,96 d.v.s. 
en höjning med 50 öre. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Då kommunfullmäktige inte biföll Vänsterpartiets budget och förslag till 
skattesats reserverar vi oss mot beslutet.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Peter Johansson (M), Pierre Månsson (L), Lena Holst (C), Christina  
Borglund (KD), Radovan Javurek (L), Ludvig Ceimertz (M), Daniél Tejera 
(L), Christina Silverbern (M), Henny Tillberg (L), Camilla Palm (M), Jesper 
Persson (M), Lena Ohlsson (M) och Ulf Persson (C) yrkar bifall till  
Alliansens förslag till budget för år 2021 tillika Kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Anders Tell (S), Kristina Lindbåge (S), Sabina Månsson Hultgren (S), Helen 
Persson (S), Katarina Honoré (S), Dan Berger (S), Ulrika Tollgren (S),  
Martin Hallingström Skoglund (S), Fredrik Winberg (S) och Tommy Nilsson 
(S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget för år 2021.  

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD), Anders Nilsson (SD), 
Carl-Henrik Nilsson (SD), Bengt Håkansson (SD) och Leino Svensson (SD), 
yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget för år 2021. 

Mikael Persson (V) och Sarah Levin (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets 
förslag till budget för år 2021. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen till beslut mot varandra och finner att  
Kommunfullmäktige beslutar enligt Alliansens förslag till budget för år  
2021 tillika Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och  
samverkan om budgetförslaget kommer att ske 2020-10-13 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Äldreomsorgssatsningen som finns omnämnd i budget 2021 har ifrån sta-
tens sida benämnts som ”riktat permanent”. Det är ännu oklart hur detta 
kommer att utbetalas, som generellt till kommunen eller riktat till  
nämnden. Förslaget är därför att ge kommunstyrelsen genom  
kommunledningskontoret i uppdrag att reglera ramarna om bidraget går 
direkt till nämnden. 

Delegationen mot segregation (DELMOS) har i budget 2021 blivit tilldelade 
medel av staten. Hur fördelningen av detta ser ut för år 2021 är inte klart, 
men precis som år 2020 föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
fatta beslut om fördelning av ett eventuellt sådant bidrag. 

Strategisk färdplan 2021-2024 håller på att tas fram och planeras komma 
för beslut till Kommunfullmäktige i januari 2021. Först därefter kan  
koncernövergripande styrkort beslutas, vilket sen kan följas av  
nämndernas styrkort. Av denna anledning får nämnderna till och med mars 
2021 på sig att besluta om sina nämndsstyrkort. 

Till Kommunstyrelsens sammanträde har följande inkommit: 

Socialdemokraternas förslag till budget 2021 

Sverigedemokraternas förslag till budget 2021 

Vänsterpartiets förslag till budget 2021 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
I fråga om budget 2021 

 Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2021 till 21,46 öre per skattekrona. 

 Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2021 samt 
driftbudgetramar för 2021 enligt bilagt budgetförslag. 

 I övrigt fastställa budgeten för 2021 enligt bilagt förslag. 

 Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2021. Tekniska  
nämnden har ansvar för att investeringsbudgeten för  
verksamhetslokaler, fastigheter och anläggningar inte överskrids. 
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Kommunfullmäktige 2020-11-10  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

 Fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrelsens 
igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkyl med mer än 10 % 
eller 10 mkr ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

 Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mkr 
ska delges kommunstyrelsen. 

 Fastställa kommunens låneram för 2021 till totalt 3 750 mkr samt  
fast-ställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 350 mkr 
för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrelsen bemyndigas att 
fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån samt utnyttjande av 
checkräkningskredit inom fastställda ramar när så erfordras. 

 Fastställa ram för fordonsleasing till 60 mkr. 

 Fastställa internräntan 2021 till 1,25 %, enligt rekommendation ifrån 
Sveriges kommuner och regioner. 

 Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under ”anslag för senare  
fördelning” på finansen samt att reglera för eventuell förändring av  
statens finansiering av äldreomsorgssatsningen. 

 Uppdra åt kommunstyrelsen att fatta beslut om fördelning av det  
sär-skilda statsbidraget för att minska och motverka segregation år 
2021, om Kristianstads kommun söker och får sådant bidrag. 

 Uppmana nämnder att fastställa internbudget före december månads 
utgång, men att avvakta med slutliga fastställandet av nämndsstyrkort 
till efter Kommunfullmäktige fattat beslut om Strategisk färdplan 2021-
2024 (dock senast mars 2021). 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2021 göra en ut-
delning om 25 mkr till kommunen. 

I fråga om flerårsplan 2022-2023 

 Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-21 § 184. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 215. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-12. 
Alliansens förslag till Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023. 
Socialdemokraternas förslag till budget 2021. 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2021. 
Vänsterpartiets förslag till budget 2021. 
Protokoll från kommunövergripande samverkansgrupp 2020-10-13 § 73. 
Protokoll från kommunövergripande samverkansgrupp 2020-10-06 § 60. 
Protokoll förhandling enligt Brandmännens Riksförbund MBL 11, 2020-10-13.
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