
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-02-09 

Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-17:50. 

Beslutande Uppropslista bilaga 1. 

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Utses att justera Henny Tillberg Johan Kronbäck Angsmo 

Justeringens 
tid och plats Rådhus Skåne 2021-02-19 

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

Hanna Nicander 

1-5, 13-20, 22-23, 25-59

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

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

Henny Tillberg Johan Kronbäck Angsmo 

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

Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum 2021-02-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Datum då  
anslaget tas ned 

2021-03-14 

Förvaringsplats 
för protokollet 

 Kommunfullmäktige §§ 1-5, 13-20, 

22-23, 25-59
2021-02-20 

Rådhus Skåne 

Underskrift  .............................................................................................................. 
Hanna Nicander 

Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-02-09 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-17:50. 

 
Beslutande Uppropslista bilaga 1.             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Henny Tillberg Johan Kronbäck Angsmo       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-02-09 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 6-12, 21, 24 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Henny Tillberg Johan Kronbäck Angsmo 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 6-12, 21, 24 Sammanträdesdatum 2021-02-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-02-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-03-04 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



Bilaga ........ till Kommunfullmäktiges protokoll

Uppropslista nr. l
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2021 klockan 13:06:09

Justeringsmännens signatur

Ä
Sida l av 2

Pos Ledamöter ani Tjänstgörande ersättare Närv. Frånv

l Ewa Jakobsen M      
2 Stefan Haskå M      
3 Ludvig Ceimertz M   X  
4 PeterJohansson M   X  
5 Pierre Månsson L   X  
6 Radovan Javurek L   X  
7 U if Persson C   X  
8 Katharina Weber C      
9 Fredrik Winber S   X  
10 Katarina Honorö S      
1 1 Kristina Lindbåae S   X  
12 Anders Tell S   X  
13 Niclas Nilsson SD \:Öm \B }3\ K  
14 Carl-Henrik Nilsson SD   X  
15 Bo Nilsson SD      
16 Björn Nordeman SD      
17 Emelie Nvber M      
18 Lena Ohlsson M   X  
19 Sylvia Olander M   X  
20 Christina Sölve rbern M      
21 Daniel Teiera L   X  
22 Anna-Kerstin La rsson L      
23 Qalinle Davib C   X  
24 Lena Holst C      
25 Jens Nordwander S      
26 Dan Berger S      
27 Agneta Wandefors-Hörström S      
28 Anders Svensson S   X  
29 Annelie Fälth Simonsson SD   X  
30 Fia Rosenstråle SD      
31 Ulf Börkell SD   X  
32 Annette Granath SD      
33 Göran Montan M      
34 Jesper Persson M 3-.c\. \1:63 X  
35 Camilla Palm M   X  
36 Ewa Wemb M      
37 Kamilla Danielsson L      
38 Hennv Tillber L   X  
39 Abdikarim Hassan        
40 Mikael Persson V   X  
41 Sabina Månsson Hulth ren S   X  
42 Therese Sturesson S      
43 Jan Carlsson S   X  
44 Ulrika Tollaren S      
45 Biörn Söder SD a'.G)L \€:03 X  
46 Jacob Melin SD      
47 Dick Nvstrand SD   X  
48 Anders Nilsson SD   X  
49 Bo Silverbern M   X  
50 Alexander Harrison KD      
51 Jan Svensson KD   X  
52 Christina Borglund KD   X  
53 Elisabeth Dille L      
54 Anders Fred riksson L   X  
55 Lisbeth Thorsson L      
56 Sarah Levin V Jan Nordström X  
57 Martin Hallinqström Skoglund S   X  
58 Birgitta Book S      
59 Qazim Hasana S   X  
60 Helen Persson S   X  
61 Leino Svensson SD   X  
62 dan Björk SD   X  

Transport: 35 27



Forts. uppropslista nr. l den 9 februa

Jus\eringsmännens signatur

Sida 2 av 2

transport: 35  
Pos Ledamöter Parti Krets tjänstgörande ersättare Nerv. Fränv

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

SUMMA:
'.p' l :9



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (3) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 9 februari 2021 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 2020/1433 

 13:00-13:10 Kommundirektör Christel Jönsson informerar  
 om arbetet med coronaviruset, covid-19 

 

5 Delgivningar 2020/1432 

A Revisionsrapport – Granskning avseende delegation av 
beslutsrätt gällande upphandling 

2020/1443 

B Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 – Rapporter enligt 16 
kap 6h § Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut från Arbete 
och välfärdsnämnden 

2020/1352 

C Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-09 – 
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § 
samt enligt Lagen om stöd och service (LSS) 28 § från 
Omsorgsnämnden 

2020/1360 

D Omsorgsnämndens beslut 2020-11-18 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av hemtjänstens kvalitet 

2020/747 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (3) 

 
  

 

E Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-11-26 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av barn och ungas psykiska 
ohälsa 

2020/748 

F Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-03 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av arbetet med barn och 
ungas psykiska ohälsa 

2020/748 

G Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av underhåll av fastigheter 

2020/1051 

H Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av intern kontroll - attester 

2020/1151 

I Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av intern kontroll - attester 

2020/1151 

J Laga kraftbesked  - Detaljplan för Sommarlust 11 samt del av 
Kristianstad 3:3 

2016/233 

6 Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet AV 
Media Skåne 

2021/76 

7 Eventuella valärenden  

8 Försäljning av AB Kristianstadsbyggens Kv. Kärnmakaren 2021/62 

9 Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. 
Bangårdsområdet i Kristianstad 

2018/735 

10 Stärka kommunens hållbarhetsarbete 2020/1064 

11 Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 2020/1307 

12 Begäran om överlåtelse av tillsyn 2020/1430 

13 Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

2020/1416 

14 Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 2016/452 

15 Interpellation - Hur stärker vi våra regionala 
kulturinstitutioner, Musik i Syd och Regionmuseet? 

2020/1378 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (3) 

 
  

 

16 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

17 Ledamöternas frågestund 2021/13 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 1 

Fastställande av dagordning 
    

Beslut 
 Dagordningen fastställs med tillägg av ärende för ledamöternas  

frågestund. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) föreslår att ärende för ledamöternas frågestund läggs till 
dagordningen för dagens sammanträde för Kommunfullmäktige. 

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Anders Tells (S) förslag om att 
ärende för ledamöternas frågestund läggs till dagordningen för dagens 
sammanträde för Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till dagordning mot Anders Tells 
(S) med fleras förslag till dagordning och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Anders Tells (S) förslag till dagordning. 

 
     



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 2 

Informationer 
Änr KS 2020/1433 

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

 
     



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 3 

Delgivningar 
Änr KS 2020/1432 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/1443 Hid 2020.8239-8240 
Revisionsrapport - Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande  
upphandlingar 

Änr 2020/1352 Hid 2020.7765-7768, 8057, 8282 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 § 250 – Rapporter enligt 16 kap 6h § 
Socialtjänstlagen om ej verkställda beslut 

Änr 2020/1360 Hid 2020.7793-7795, 8058, 8283 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 § 251 – Rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om stöd och service (LSS)  
28 § 

Änr 2020/747 Hid 2020.7791-7792 
Omsorgsnämndens beslut 2020-11-18 § 138 – Svar på revisionsrapport,  
granskning av hemtjänstens kvalitet 

Änr 2020/748 Hid 2020.7762-7764 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-11-26 § 166 – Svar på  
revisionsrapport - Granskning av barn och ungas psykiska ohälsa 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Änr 2020/748 Hid 2020.7804-7808 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-03 § 75– Svar på  
revisionsrapport - Granskning av arbetet med barn och ungas psykiska 
ohälsa 

Änr 2020/1051 Hid 2020.8317, 8319 
Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 135 – Svar på revisionsrapport -  
Underhåll av fastigheter 

Änr 2020/1151 Hid 2020.8320, 8321 
Tekniska nämndens beslut 2020-12-17 § 134 – Svar på revisionsrapport - 
Granskning av attester 

Änr 2020/1151 Hid 2021.363-365 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 7 – Svar på  
revisionsrapport - Granskning av intern kontroll - attester 

Änr 2016/233 Hid 2020.8217 
Laga kraftbesked - Detaljplan för Sommarlust 11 samt del av Kristianstad 
3:3 

     



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 4 

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet 
AV Media Skåne 
Änr KS 2021/76 

Beslut 
 Välja följande personer till ledamot och ersättare i kommunalförbundet  

AV Media Skåne för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Ledamot  
Daniél Tejera L 
  
Ersättare  
Ulrika Tollgren S 

 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja följande personer till ledamot och ersättare i kommunalförbundet  

AV Media Skåne för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Ledamot  
Daniél Tejera L 
  
Ersättare  
Ulrika Tollgren S 

 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-19 § 6. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 8. 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-12-02. 
Barnkonsekvensanalys 2020-10-21.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 5 

Fyllnadsval som ersättare i Barn- och utbildnings-
nämnden efter Oliver Nyberg (M) 
Änr KS 2020/1322 

Beslut 
 Välja Angus Skog (M) till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden  

efter Oliver Nyberg (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Angus Skog (M) till ersättare i Barn- och utbildningsnämnden  

efter Oliver Nyberg (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 1. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-28. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 258. 
Avsägelse 2020-11-20.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 6 

Fyllnadsval som ledamot i Omsorgsnämnden efter 
Emelie Nyberg (M) 
Änr KS 2020/1381 

Beslut 
 Välja Ulrika Tågström (M) till ledamot i Omsorgsnämnden efter Emelie 

Nyberg (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Ulrika Tågström (M) till ledamot i Omsorgsnämnden efter Emelie 

Nyberg (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 2. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 260. 
Avsägelse 2020-12-03.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 7 

Fyllnadsval som ordförande i Omsorgsnämnden  
efter Emelie Nyberg (M) 
Änr KS 2020/1381 

Beslut 
 Välja Camilla Palm (M) till ordförande i Omsorgsnämnden efter Emelie 

Nyberg (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Camilla Palm (M) till ordförande i Omsorgsnämnden efter Emelie 

Nyberg (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 3. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 260. 
Avsägelse 2020-12-03.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 8 

Fyllnadsval som ledamot tillika ordförande i Östra 
Skånes Hjälpmedelsnämnd efter Emelie Nyberg (M) 
Änr KS 2020/1381 

Beslut 
 Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i Östra Skånes 

Hjälpmedelsnämnd efter Emelie Nyberg (M) för tiden fram till och med 
2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i Östra Skånes 

Hjälpmedelsnämnd efter Emelie Nyberg (M) för tiden fram till och med 
2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 4.  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 261. 
Avsägelse 2020-12-03.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 9 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i  
Kommunstyrelsen efter Camilla Palm (M) 
Änr KS 2021/77 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja David Stenergard (M) till ledamot i Kommunstyrelsen efter  
Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse  
förrättas nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja David Stenergard (M) till ledamot i Kommunstyrelsen efter  
Camilla Palm (M) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse  
förrättas nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 7. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-02. 
Avsägelse 2021-01-21.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 10 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Ulrika Tågström (M) 
Änr KS 2021/115 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Monika Åängasköld (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Ulrika Tågström (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Välja Rickard Berggren (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Monika Åängasköld (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Monika Åängasköld (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Ulrika Tågström (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Välja Rickard Berggren (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Monika Åängasköld (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 8. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-01. 
Avsägelse 2021-01-29.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 11 

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i Arbete och 
välfärdsnämnden efter Magnus Dahlström (M) och 
Fredrik Hamrin (M) 
Änr KS 2021/123 

Beslut 
 Välja Fredrik Hamrin (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  

efter Magnus Dahlström (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Välja Magnus Dahlström (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Fredrik Hamrin (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Fredrik Hamrin (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  

efter Magnus Dahlström (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Välja Magnus Dahlström (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Fredrik Hamrin (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 9. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-01.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 12 

Fyllnadsval av revisor i Kommunrevisionen och  
lekmannarevisor i kommunala bolag efter Gunilla  
Björck (S) 
Änr KS 2021/124 

Beslut 
 Välja Roland Krantz (S) till revisor i Kommunrevisionen efter Gunilla  

Björck (S) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Välja Roland Krantz (S) till lekmannarevisor i AB Kristianstadsbyggen,  
AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB, C4  
Energi AB, C4 Elnät AB, Kristianstads Biogas AB samt Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden fram till ordinarie årsstämma 2021. 

 Välja Roland Krantz (S) till lekmannarevisor i AB Kristianstadsbyggen,  
AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB, C4  
Energi AB, C4 Elnät AB, Kristianstads Biogas AB samt Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2021 intill slutet  
av ordinarie årsstämma 2023. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Roland Krantz (S) till revisor i Kommunrevisionen efter Gunilla  

Björck (S) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Välja Roland Krantz (S) till lekmannarevisor i AB Kristianstadsbyggen,  
AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB, C4  
Energi AB, C4 Elnät AB, Kristianstads Biogas AB samt Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden fram till ordinarie årsstämma 2021. 

 Välja Roland Krantz (S) till lekmannarevisor i AB Kristianstadsbyggen,  
AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB, C4  
Energi AB, C4 Elnät AB, Kristianstads Biogas AB samt Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden från ordinarie årsstämma 2021 intill slutet  
av ordinarie årsstämma 2023. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 10. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-02.
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KF § 13 

Val av ledamot i Kristianstads Renhållnings AB 
Änr KS 2018/1409 

Beslut 
 Välja Ian Fernheden (SD) till ledamot i Kristianstads Renhållnings AB  

för tiden från ordinarie årsstämma 2021 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2023. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Ian Fernheden (SD) till ledamot i Kristianstads Renhållnings AB  

för tiden från ordinarie årsstämma 2021 intill slutet av ordinarie  
årsstämma 2023. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-02-09 § 11. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-02.
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KF § 14 

Avsägelse som ersättare i Tekniska nämnden -  
Emelie Swenson (S) 
Änr KS 2021/113 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Emelie Swenson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Tekniska 
nämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-01-29.
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KF § 15 

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige - 
Bengt Mohlin (M) 
Änr KS 2021/118 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

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

 

Sammanfattning 
Bengt Mohlin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i  
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-01-30.
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KF § 16 

Avsägelse som ersättare i styrelsen för Kristianstads 
Renhållnings AB - Bengt Mohlin (M) 
Änr KS 2021/118 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Bengt Mohlin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Kristianstads Renhållnings AB. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-01-30.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 17 

Avsägelse som ledamot i Miljö- och hälsoskydds-
nämnden - Bengt Mohlin (M) 
Änr KS 2021/118 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Bengt Mohlin (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Miljö- och hälso-
skyddsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-01-30.
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KF § 18 

Avsägelse som ledamot i Tollarps medborgarhus 
ekonomiska förening - Bengt Mohlin (M) 
Änr KS 2021/118 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Bengt Mohlin (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Tollarps  
medborgarhus ekonomiska förening. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-01-30.
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KF § 19 

Försäljning av AB Kristianstadsbyggens Kv.  
Kärnmakaren 
Änr KS 2021/62 

Beslut 
 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen genomför fastighetsförsäljning 

av Kv. Kärnmakaren. 

 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen kan bilda dotterbolag i syfte att 
genomföra fastighetspaketering vid försäljning av Kv. Kärnmakaren, 
om köparen önskar det. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Den socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige reserverar sig mot 
en försäljning av kvarteret Kärnmakaren. 

Som bärande skäl till försäljningen anges att de tre fastigheterna i den 
samlade bostadsbebyggelsen söder om Långebrogatan på Vilan, med 80 
lägenheter, ligger i utkanten av förvaltningsområdet och att det inte har 
någon naturlig koppling till övriga fastigheter i ABK:s fastighetsbestånd. 
Från den socialdemokratiska gruppens sida kan vi inte se att avståndet till 
ABK:s fastigheter i kvarteret Svarvaren, på andra sidan Långebrogatan, 
eller på Söder, ligger allt för avlägset för att inte kunna samordnas drifts-
mässigt. Allmännyttan, genom ABK, är väl företrädd i bostadsområden och 
på orter i hela kommunen. Det finns ingen anledning att ABK inte ska  
finnas representerat just i bostadsområdet på Vilan.” 
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Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet menar att förslaget om försäljning av en del av ABK’s  
fastighetsbestånd borde avslagits i sin helhet. 

All erfarenhet kring försäljning av allmännyttans bostäder till en privat 
ägare leder till högre hyror och sämre villkor för de boende. Att därtill 
öppna för en paketering i dotterbolag kan inte uppfattas som något annat 
än ett sätt att komma runt svensk skattelagstiftning, en typ av  
skatteplanering som kommunen inte borde nedlåta sig till. 

Då vårt avslagsyrkande inte vann kommunfullmäktiges stöd reserverar vi 
oss mot beslutet.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Mikael Persson (V) yrkar avslag till ärendet. 

Peter Johansson (M), Pierre Månsson (L) och Christina Borglund (KD) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

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

Omröstning 

Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej för Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut. 
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Med 25-ja röster och 12 nej-röster finner ordföranden att  
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
AB Kristianstadsbyggen (ABK) har önskat få godkännande för försäljning  
av Kv. Kärnmakaren (Kristianstad Kärnmakaren 1, 4 och 5) med totalt 80  
lägenheter. Intresserade köpare har fram till den 12 februari på sig att  
lämna in indikativa bud, därefter följer process kring försäljning. 

ABK:s styrelse har beslutat att fastigheterna ska erbjudas till försäljning på  
den öppna marknaden, mot bakgrund av nedanstående punkter: 

- Kvarteret bedöms vara en lagom stor och sammanhållen grupp av  
fastigheter för en ny fastighetsförvaltare. 

- Fastigheternas geografiska läge bedöms ligga i utkanten av  
förvaltningsområdet. 

- Fastigheterna har ingen naturlig sammankoppling med våra övriga  
fastigheter i beståndet. 

- En försäljning ger förutsättningar för ytterligare framtida  
investeringar. 

ABK har även önskat godkännande att bilda dotterbolag i syfte att  
genomföra fastighetspaketering vid försäljning, om köparen önskar det.  
Förfarandet är vanligt förekommande vid försäljning av fastigheter och  
innebär ingen förändrad risk utan får ses som en administrativ åtgärd som  
syftar till hantering av beskattning vid försäljning av fastigheter. I  
praktiken innebär det följande:  

Steg 1: ABK bildar ett nytt helägt dotterbolag 

Steg 2: att ABK överlåter de fastigheter man vill sälja till det nya  
dotterbolaget för skattemässigt värde, ingen reavinst uppstår därmed och  
ingen skatt betalas. 
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Steg 3: ABK säljer aktierna i det nya bolaget, ingen skatt betalas på reavinst  
på aktieförsäljning.  

Totalt sett innebär det att vinsten vid försäljning genom  
fastighetspaketering blir skattefri, till skillnad ifrån en direktförsäljning av  
fastigheten då vinsten skulle varit skattepliktig.  

Om ABK väljer att sälja fastigheterna enligt punkt 2, det vill säga genom  
fastighetspaketering, ska det uppmärksammas att det för kommunens del  
då inte blir möjligt att utnyttja utdelning om 50 % av reavinster vid  
fastighetsförsäljning. Detta gäller endast vid direktförsäljningar. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen genomför fastighetsförsäljning  

av Kv. Kärnmakaren. 

 Godkänna att AB Kristianstadsbyggen kan bilda dotterbolag i syfte att  
genomföra fastighetspaketering vid försäljning av Kv. Kärnmakaren,  
om köparen önskar det. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 6. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Utdrag styrelseprotokoll AB Kristianstadsbyggen 2020-03-10. 
Utdrag styrelseprotokoll AB Kristianstadsbyggen 2020-11-26. 
Utdrag styrelseprotokoll AB Kristianstadsbyggen 2021-01-14. 
AB Kristianstadsbyggen - Protokoll 2021-01-21 - Styrelsemöte per capsu-
lam. 
AB Kristianstadsbyggen - Arbetsmaterial Översyn förvaltningen,  
2019-12-13.
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8 Försäljning av AB Kristianstadsbyggens Kv. Kärnmakaren

Sida l av 2
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Pos .edamöter             X  
l :wa Jakobsen             X  
2 teman Haskå       (        
3 udvig Ceimertz                
4 eterJohansson                
5 pierre Månsson                
6 Radovan Javurek                
7 Jlf Persson   Ana         X  
8 catharina Weber   nita     X      
9 Fredrik Winberg   Bila         X  
10 l<ätarina Honor6 lö) Hiva     X      
1 1 Kristina Lindbåge   Hiva     X      
12 Anders Tell   Aha         b  
13 Niclas Nilsson                
14 Carl-Henrik Nilsson             X  
15 Bo Nilsson             X  
16 Björn Nordeman             X  
17 Emelie Nyberg   Hiva   y        
18 Lena Ohlsson                
19 Sylvia Olander             X  
20 Christina Silverbern                
21 DaniöITejera   Hiva         X  
22 Anna-Kerstin La rsson   Klia   Y        
23 Qalinle Dayib (u)           X  
24 Lena Holst             X  
25 Jens Nordwander             X  
26 Dan Berger             X

  27 Agneta Wandefors-Hörström              
  28 Anders Svensson              
  29 Annelie Fälth Simonsson             X
  30 Fia Rosenstråle   Blid   Y      
  31 UlfBörkell   Kila         X
  32 Annette Granath   Alla         X
  33 Göran Montan              
  34 Jesper Persson              
  35 Camilla Palm   klia         X
  36 Ewa Wemby             X
  37 Kamilla Danielsson              
  38 Henny Tillberg   Hlld         X
  39 Abdikarim Hassan L-J Aha     X    
  40 Mikael Persson lv)            
  41 Sabina Månsson Hultg ren             X

  42 Therese Sturesson              
  43 Jan Carlsson LÖ) nita         X
  44 Ulrika Tollgren              
  45 Björn Söder             X
  46 Jacob Melin   Hiva   Y      
  47 Dick Nystrand       Y      
  48 Anders Nilsson   Hiva   Y      
  49 Bo Silverbern             X
  50       n 24
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Iransport:          
Pos Ledamöter Parti Krets Ersättare   neJ      
51 Jan Svensson IKO) Alla            
52 Christina Borglund (KD) Alla            
53 Elisabeth Disley (1-) Alla            
54 Anders Fredriksson (L) Alla   Ä        
55 Lisbeth Thorsson IL) Alla            
56 Sarah Levin (v) Alla Jan Nordström          
57 Martin Hallingström Skoglund (s) Alla            
58 Birgitta Book (s) Alla            
59 Qazim Hasanal (s) Alla            
60 Helen Persson (s) Alla     Ä      
61 Leino Svensson (SD) Alla   Ä        
62 örjan Björk (SD) Alla   Ä        
63 Susanna Svensson (SD) Alla         A  
64 Bengt Håkansson lso) Alla         Å.  
65 Johan Kronbäck            
[ ;'"
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KF § 20 

Stärka kommunens hållbarhetsarbete 
Änr KS 2020/1064 

Beslut 
 Kommunkoncernövergripande miljöstrategiska ansvarsområden  

inklusive finansiering överförs från Miljö och hälsoskyddsnämnden  
till Kommunstyrelsen. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Socialdemokraternas uppfattning är att beslutet som nu tagits är  
ofullständigt. Alliansstyret vill inte tillsätta en särskild politisk styrgrupp  
för Agenda 2030- arbetet. Vår uppfattning är att det behövs en sådan  
styrgrupp för att hjälpa kommunledning, nämnder och förvaltningar att  
hålla fullt fokus på hållbarhetsfrågorna. Den tidigare Agenda 21- gruppen  
har nu upphört och det var också via den som nätverk byggdes och  
kontakter med många föreningar upprätthölls. Det är en roll som en  
styrgrupp för Agenda 2030 kan bygga vidare på, men som nu alltså inte blir  
av. Det förefaller som om Alliansstyret inte heller vill förlänga  
certifieringen för Kristianstad som en Fairtrade city, som också var en del  
av Agenda 21. Det vore enligt vår uppfattning också bra om det nystartade  
Klimatrådet kunde knytas till en bredare styrgrupp för Agenda 2030, för att  
bidra med sina föreningars kunnande och engagemang i  
hållbarhetsfrågorna till hela kommunen.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Peter Johansson (M) och Ulf Persson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 
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Helen Persson (S) och Anders Tell (S) yrkar att följande läggs till Kommun-
styrelsens förslag till beslut: 

- Att inrätta en politisk styrgrupp för Agenda 2030-arbetet. 

- Att kommunen ska fortsätta att vara en diplomerad Fairtrade city. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Helen  
Perssons (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunfull- 
mäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Det finns ett behov av att samordna, stärka och utveckla arbetet med  
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i Kristianstads kommun.  
Kommunledningskontoret föreslår att avdelningen för tillväxt och hållbar  
utveckling ges i uppdrag att ansvara för de strategiska, kommunkoncer-
növergripande hållbarhetsfrågorna. Varje förvaltning och bolag utser en  
ansvarig tjänsteperson som samordnar hållbarhetsarbetet i respektive  
verksamhet. Avdelningen ges i uppdrag att ta fram ett övergripande  
styrdokument för hållbarhetsarbetet i Kristianstads kommun – inom  
ramen för Agenda 2030 och de globala målen samt andra relevanta mål –  
som samlar, prioriterar och finner synergier bland kommunens  
styrdokument inom miljö, klimat och sociala frågor.  

Yttermera föreslår kommunledningskontoret att kommunkoncernöver-
gripande miljöstrategiska ansvarsområden, inklusive finansiering,  
överförs från miljö och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen. Dessa  
ansvarsområden inkluderar kommunens miljömålsprogram och miljö-
stöd till upphandlingen. Detta för att skapa en effektiv och heltäckande  
organisation på kommunledningskontoret inom de tre dimensionerna av  
hållbarhet. 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Kommunkoncernövergripande miljöstrategiska ansvarsområden  

inklusive finansiering överförs från Miljö och hälsoskyddsnämnden  
till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 § 246. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-09 § 281. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-20. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-11-05 § 88. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-27. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14 § 224. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-10-01. 
Barnkonsekvensanalys 2020-09-24. 
Kartläggning av Kristianstads kommuns arbete med Agenda 2030.
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KF § 21 

Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl.  
Bangårdsområdet i Kristianstad 
Änr KS 2018/735 

Beslut 
 Anta detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i  

Kristianstad. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Christina Borglund (KD), Anders Tell (S), Pierre Månsson (L), och Carl-Hen-
rik Nilsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Syftet är att planlägga byggrätt för centrumändamål, kontor, kriminalvård,  
parkering och teknisk anläggning som en första etapp i den stadsomvandling  
med blandad stadsbebyggelse som planeras på gamla bangårdsområdet i  
Kristianstad. Detaljplanen ska ge förutsättningar för ett högt markutnyttjande  
i detta centrala läge. Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra för en  
byggnation av ett nytt Rättscentrum som utgör en samlokalisering av  
polismyndigheten, kriminalvården, åklagarmyndigheten och forensiskt  
centrum (NFC). 

Tänkt åtgärd bedöms överensstämma med gällande kommunövergripande  
översiktsplan. Planförslaget handläggs med utökat planförfarande enligt  
plan- och bygglagen (2010:900). 
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i  

Kristianstad. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-09 § 28. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 14. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 § 9. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13. 
Plankarta 2021-01-13. 
Planbeskrivning 2021-02-03. 
Samrådsredogörelse 2021-01-13. 
Granskningsutlåtande 2021-02-03. 
Bilaga 1 till Granskningsutlåtande 2021-01-13. 
Dagvattenutredning 2020-08-21. 
Naturvärdesinventering 2019-07-11. 
Kulturhistoriskt underlag 2017. 
Geoteknisk utredning 2020-07-07. 
Vibrationsmätningar 2019-09-05. 
Riskutredning 2018-05-08. 
Luftkvalitet och luktutredning 2018-05-08. 
Trafik- och industribullerutredning 2018-06-21. 
Bullerutredning 2019-07-04. 
Komplettering avseende risk samt luft- och luktstörning från Allöverket 
2020-12-21. 
Bullerutredning Allöverket 2020-04-17. 
Kommentar till länsstyrelsens granskningsyttrande avseende  
bullerproblematik 2020-12-07. 
Översiktlig risk- och störningsutredning 2020-12-21. 
PM Trafik 2020-04-08. 
PM riskbedömning 2020-05-29. 
Gestaltning 2021-01-13.
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KF § 22 

Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 
Änr KS 2020/1307 

Beslut 
 Anta nytt förslag på klimatväxlingssystem, att gälla från och med  

2021-03-01 till och med 2024-12-31. 

Reservationer 

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet ställer sig positiva till att klimatväxlingen för fossila  
drivmedel höjs. Däremot är vi kritiska till att klimatväxlingen för flygresor  
lämnas oförändrad. 

Skall styrningen mellan olika trafikslag fungera behöver förhållandet  
mellan klimatväxlingsavgifterna vara oförändrat. Detta innebär att även  
avgiften för flygresor borde fördubblats till 30 %. 

Då vårt yrkanden om en fördubbling av klimatavgiften för flygresor inte 
vann kommunfullmäktiges stöd reserverar vi oss mot förslaget.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Carl-Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD) och Björn Söder (SD) yrkar 
avslag till ärendet.  

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut, 
med tilläggsyrkande att avgiften för flygresor fördubblas till 30%. 

Fredrik Winberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl-Henrik 
Nilssons (SD) med fleras förslag om att avslå ärendet och finner att  
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej för Carl-Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut. 

Med 27 ja-röster, 9 nej-röster och en avstår att rösta finner ordföranden att  
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Mikael Perssons (V)  
tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar avslå  
tilläggsyrkandet. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommunfullmäktige beslutade 2017-03-14 att införa klimat-
växling, från och med 2017-07-01 och till att börja med till och med 2020-
12-31. En utvärdering av klimatväxlingssystemet har genomförts inklusive  
en intern enkätundersökning.  

Ett nytt förslag på klimatväxlingssystem har tagits fram och synpunkter har  
inhämtats från förvaltningarna. Den nya utformningen innebär höjda avgifter  
för inköp av fossila drivmedel samt användande av egen bil i tjänst. Dessa är  
prioriterade områden att minska klimatpåverkan från. Den nya organisationen  
gemensam service tilldelas klimatväxlingsmedel insamlade från kommunens  
lätta fordon i syfte att snabba på omställningen mot en fossilfri fordonsflotta.  
Respektive förvaltning tilldelas klimatväxlingsmedel insamlade från  
användandet av egen bil i tjänst samt från inköp av fossila drivmedel till övriga  
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fordon och arbetsmaskiner. Administrationen av klimatväxlingen förenklas  
genom att medel betalas ut till respektive verksamhet senast 31 augusti varje år  
baserat på en helårsprognos. Respektive förvaltning ansvarar för att använda  
utbetalda medel i ändamålsenligt syfte. Redovisning sker i samband med  
årsredovisningen, med krav på återbetalning om medlen ej nyttjats eller  
nyttjats till fel ändamål. Klimatväxling av flygresor, med samma avgift som  
tidigare, sker genom rabattering av tågresor, oberoende av vilken förvaltning  
som bidragit till att samla in medlen. 

Kommunstyrelsen beslöt 2020-12-16 att återremittera ärendet för att  
utreda möjligheten att införa ett undantag från klimatväxlingsavgiften för  
egen bil i tjänst, ifall den egna bilen kan framföras fossilfritt.  
Kommunledningskontoret anser att ett dylikt undantag ej bör införas, 
enligt bifogad skrivelse. 

Kommunledningskontoret föreslår att det reviderade klimatväxlingssystemet  
träder i kraft 2021-02-01 och sträcker sig till 2024-12-31. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta nytt förslag på klimatväxlingssystem, att gälla från och med  

2021-03-01 till och med 2024-12-31. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 §  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
Kristianstad klimatväxling 2021-2024. 
Kristianstad klimatväxling 2017-2020. 
Enkätundersökning klimatväxlingen. 
Klimatväxling utvärdering. 
Revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering,  
2020-11-18. 
Undantag egen bil i tjänst.
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          ]
Pos Ledamöter Parti Krets Ersauare         ]
51 Jan Svensson   Alla       Y   H
52 Christina Borglund   nita         Y  
53 Elisabeth Disney (L) Alla            
54 Anders Fredriksson IL) Ana         Y  
55 Lisbeth Thorsson (L) Alla            
56 Sarah Levin (v)              
57 Martin Hallingström Skoalund ( ) Alla            
58 Birgitta Book (b)              
59 Qazim Hasanal (b) Ana            
60 Helen Persson                
61 Leino Svensson   nita            
62 örjan Bjölb                

l 6s Susanna Svensson                
l 64 Bengt Håkansson               +
les           F
[ "''"
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KF § 23 

Begäran om överlåtelse av tillsyn 
Änr KS 2020/1430 

Beslut 
 I enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)  

hemställa om att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen  
till Kristianstads kommun på följande tillståndspliktiga miljöfarliga  
verksamheter: 

- JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas) 

- Nevis gris AB (org.nr 556720-0125 Länsstyrelsen Skånes dnr 551- 
4429-2020) 

- Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, Länsstyrelsen Skånes  
dnr 551-10377-2020) 

- Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas) 

- CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas) 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa  
tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär  
det. Länsstyrelsen Skåne har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads  
kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya  
verksamheter och verksamheter som inte återfinns i tidigare beslut är  
länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer via Kommunfullmäktige om att  
få överta tillsyn på ett antal verksamheter som för närvarande är under  
tillståndsprövning. Samtliga verksamheter som omfattas av begäran  
motsvarar sådana som nämnden har tillsyn över sedan tidigare. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 I enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13)  

hemställa om att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen  
till Kristianstads kommun på följande tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter: 

- JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas) 

- Nevis gris AB (org.nr 556720-0125 Länsstyrelsen Skånes dnr 551- 
4429-2020) 

- Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, Länsstyrelsen Skånes 
dnr 551-10377-2020) 

- Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas) 

- CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas) 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 20. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 8. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-12-10 § 103. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Aktuell tillsynsplan (bilaga 1). 
Aktuell behovsutredning med bilaga 1 (bilaga 2 och 3). 
Verksamhetsrapport 2019 (bilaga 4). 
Redovisning av den politiska organisationen respektive organisationen på 
förvaltningsnivå (grafik) (bilaga 5). 
Aktuell kompetensförsörjningsplan (bilaga 6).
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KF § 24 

Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens  
verksamhetsområde 
Änr KS 2020/1416 

Beslut 
 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

enligt bilaga att gälla från 1 mars 2021. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”I samband med att Kultur- och fritidsnämndens taxor fastställdes för 
2020, beslutade Kommunstyrelsen för egen del, 2019-11-20, att uppdra till 
Kultur- och fritidsnämnden att under 2020 se över taxorna med syftet att 
stödja aktiviteter för barn och unga, det vill säga i praktiken sänka taxorna, 
efter ett förslag från Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen. Avsikten är 
naturligtvis att främja alla barns och ungas deltagande i föreningslivet och 
att inte höga avgifter ska begränsa möjligheten att delta. 

Att se över taxorna med det angivna syftet innebär att hänsyn till det rimli-
gen ska tas i ett kommande budgetarbete. Beslut i Kommunstyrelsen är just 
beslut och ska beaktas som det när till exempel en budget ska beslutas. 
Inför budgetbeslutet har det uppenbarligen inte alls beaktats i budgetarbe-
tet och i de planeringsförutsättningar som Alliansstyret beslutade om. 
Förslaget till taxor är inte förbättrade på det sättet att de stödjer aktiviteter 
för barn och unga. 

Att låta bli att höja taxorna är inte liktydigt med att stödja aktiviteter för 
barn och unga. I sin barnkonsekvensanalys konstaterar Kultur- och fritids-
förvaltningen just det och att man inte i detta ärende satt barns bästa i 
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främsta rummet. Av de här angivna skälen reserverar vi därför oss mot be-
slutet.” 

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

”Vänsterpartiet menar att socialdemokraternas förslag kring sänkta avgif-
ter för barn och unga borde bifallits. 

Då detta yrkande inte vann kommunfullmäktiges stöd reserverar vi oss 
mot beslutet.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

Anders Tell (S) föreslår följande: 

- Tillföra Kultur- och fritidsnämnden 500 tkr, genom att revidera 
budgeten för 2021, med syftet att sänka taxorna för att stödja akti-
viteter riktade till barn och unga, i enlighet med Kommunstyrelsens 
beslut 2019-11-20. 

- Att på den grunden återremittera förslaget för att arbeta in sänkta 
taxor avseende aktiviteter för barn och unga. 

- I övrigt enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Anders Tells (S) 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. 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
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Ja för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej för Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut. 

Med 25 ja-röster och 12 nej-röster finner ordföranden att Kommunfullmäk-
tige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
mars 2021. Förslaget innehåller, utöver smärre textjusteringar och anpass-
ningar, höjda taxor med 15% för företag och vuxna privatpersoner. Kultur-
huset Barbacka, biblioteksverksamheten och Kulturkvarteret är undantag-
na från höjningen. På Kristianstads teater höjs enbart taxa för sammanträ-
den och slutna tillställningar, men kulturföreningar/kulturaktörer som får 
kommunalt bidrag, taxa 1, undantas från denna höjning. Detta görs utifrån 
besparingskrav för Kultur- och fritidsnämnden 2021.  

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår införande av nolltaxa för före-
ningsarrangemang som genomförs för kommunens barn och ungdomar i 
samverkan med Kristianstads kommun. Ett exempel kan vara så kallad 
nattfotboll. 

Taxa för Kulturlägret ändras till en kostnad per dag utifrån möjlighet att 
skapa en flexibilitet kring antal lägerdagar för olika delar. Detta utifrån 
erfarenheter och dialog med lägerdeltagare. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

att gälla från 1 mars 2021. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 21. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 9. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 93. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-13. 
Taxor att gälla från 1 mars 2021 (förändringar jämfört med 2020 års taxor 
är rödmarkerade). 
Bilaga taxor 2021 – tävlingsmatch seniorer. 
Barnchecklista Kristianstads kommun.



Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2021 klockan 15:53:18.

1 3 Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

X
X€Qäläkobsen

Siäiäii Haskå
tiidaig Ceimertz
Peter Johansson
Piäiiö Månsson
Räiiöiäii Javurek
Ulf Persson
i<äiiiätina Weber
Fiädfik Winberg
Räiäfina Honorö
Kristina i.indbåge
Anders Tell
Niclas Nilsson
CäöHenrik Nilsson
Bo Nilsson
Blöiii NordemlE
Emelie Nyberg
Lena Ohlsson
S?iöä ölangg!.
Christina Silverbern
DaniöITejera
Anna-Kerstin Larsson
öäiinle Dayib
Lena Holst
:iölis Nordwander
Dan Berger
®häiäW,«g9@!!:!!!!!!Pn
Anders Svensson
Äiiiielie Fälth Simonsson
Fia Roseiisträle
tliiBörkell
Äiiiiättä Granath
Göran Montan
Jesper PerssgE
Camilla Palm
EQäWemby
käåiiia Danielsson
fiäiin9 Tillberg
Äbdikarim Hassan
Mikael Persson
5äi;iiiä Måtiison Hultgren
:jiiäröse Sturesson
Jan Carlsson
Ulrika Tollgren
Björn Söder
Jacob Melin
iiiiik Nystrand
Äliders Nilsson
Bo Silverbern
Äiäiänder Harrison

'jMF'nani
In) l Alla
(M) l Alla
(M) l Alla
(i.) l Alla
{L) l Alla
(C) l Alla
(C) l AUali) l Alla
(s) l Alla
(S) l Alla
:(S) 'l Alla
(SD) l Alla
ISD) l Alla
(SD) l Alla
(SI.)) l Alla
(M) l Alla
IM) l AUa
(M) l Alla
(M) l Alla
(L) l Alla
li.) l Alla
(C) l Alla
(C) l Alla
(S) l Alla
(S) l Alla
(S) l Alla
(S) l Alla
{SD) l Alla
(SD) l Alla
(SD) l Alla
($D) l Alla
(M) l Alla
(M) l Alla
(M) l Alla
(M) l Alla
(L) l Alla
(L) l Alla

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

X
X

X
X

X

3
34

5

37

39
40
41

©

24

X
7
X

X

X
30
31

X

IS)
(s)
(s)

42
43
44
45

X

X

X

X

X

X
(s)
(so)
(SD)
(SD)
(SD)
(M)
(KD)

Alla
Alla
Alla
Alla50

X
23

Sida l av 2



Forts. voteringslista nr. 3 Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 februari 2021 klockan 1 5:53:18

Att {öqterna sålunda avgivits intygar: .

>
Sida 2 av 2

Fra nsport: zu        
Pos Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja nq      
51 Jan Svensson (KD) Alla   X        
52 Christina Borglund (KD) Alla   X        
53 Elisabeth Disley (L) Alla            
54 Anders Fredriksson (L) Alla   Ä        
55 Lisbeth Thorsson (L) Alla         Ä  
56 Sarah Levin (w Alla Jan Nordström   Ä      
57 Martin Hallingström Skoglund (s) Alla     X      
58 Birgitta Book ls} Alla            
59 Qazim Hasanal (s) Alla     X      
60 Helen Persson (s) Alla     X      
61 Leino Svensson (SD) Alla   X        
62 örjan Björk (SD) Alla   X        
63 Susanna Svensson (SD) Alla         Ä  
64 Bengt Håkansson (SD) Alla            
65 Johan Kronbäck     X      

SUMMA: 25 lz U zö  
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KF § 25 

Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 
Änr KS 2016/452 

Beslut 
 Bifalla motionen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden  

Lena Ohlsson (M) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till  
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska  
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar kan låna fritids- och  
idrottsutrustning. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda  
möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun och  
därefter besluta i ärendet. 

I den första utredningen föreslogs, som var förankrat med arbete- och  
välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, att arbete- och välfärds-
förvaltningen och omsorgsförvaltningen skulle stå för bemanning och  
service av det numera nationella konceptet Fritidsbanken. Kultur- och  
fritidsförvaltningen skulle ansvara för utvecklingsarbete. Kultur- och  
fritidsnämnden och omsorgsnämnden ställde sig bakom förslaget medan  
arbete- och välfärdsnämnden inte ställde sig bakom förslaget utifrån  
ekonomiska förutsättningar.  

Därför har nu kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med omsorgs-
förvaltningen, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads renhållnings AB  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

arbetat vidare och föreslår nu att Fritidsbanken startar upp under 2021.  
Omsorgsförvaltningen står för bemanning medan kultur- och  
fritidsförvaltningen står för hyreskostnad och utvecklingsarbetet. Under  
höst 2022 ska verksamheten utvärderas. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 25. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-13 § 12. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 103. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10. 
Barnchecklista. 
Arbete- och välfärdsnämndens beslut 2020-04-23. 
Omsorgsnämndens beslut 2019-04-25. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-22. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 9. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-12-16. 
Remiss 2016-06-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 118. 
Motion 2016-04-17.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 26 

Interpellation - Hur stärker vi våra regionala kul-
turinstitutioner, Musik i Syd och Regionmuseet? 
Änr KS 2020/1378 

Beslut 
 Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd till  
Kommunstyrelsens ordförande Peter Johansson (M) angående hur  
kommunen stärker sina regionala kulturinstitutioner Musik i Syd och 
Regionmuseet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande Peter Johansson (M) svarar  
på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-02-09. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 277. 
Interpellation 2020-12-02.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 27 

Motion - Låt kommunens skolklasser besöka  
Uppåkra Arkeologiska Center 
Änr KS 2021/141 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) föreslår i motion att utreda möjligheterna att låta  
skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-02-03.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 28 

Motion - Inför två timmars fri parkering med p-skiva i 
centrum 
Änr KS 2021/165 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Carl-Henrik Nilsson (SD) och Niclas Nilsson (SD) föreslår i motion att införa 
två timmars fri parkering med p-skiva i centrum. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-02-08.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 29 

Interpellation - Hur hanteras kränkt personal i kom-
munens utbildningsverksamheter? 
Änr KS 2021/112 

Beslut 
 Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Annelie Fälth Simonsson (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat  
interpellation ställd till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél 
Tejera (L) angående hur kommunen hanterar kränkt personal i  
utbildningsverksamheter.  

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-07. 
Interpellation 2021-02-08.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 30 

Interpellation - Omgestaltningen av Kanalgatan 
Änr KS 2021/135 

Beslut 
 Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Martin Hallingström Skoglund (S) har till Kommunfullmäktige lämnat  
interpellation ställd till Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L)  
angående omgestaltningen av Kanalgatan.  

Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-08. 
Interpellation 2021-02-03.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 31 

Interpellation - Angående kommunens skolor med 
anledning av Covid-19 
Änr KS 2021/140 

Beslut 
 Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd 
till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) angående 
att ta initiativ till att kommunens högstadieskolor bedriver fjärr- och  
distansundervisning i enlighet med förordningen (2021:10) om ändring i 
förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan  
pedagogisk verksamhet vid spridning. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera (L) svarar på 
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2020-12-08. 
Interpellation 2021-02-03.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 32 

Medborgarförslag - Förbättrad belysning i  
Hammarslund 
Änr KS 2020/1369 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att förbättra  

belysningen 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 2020-10-01.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 33 

Medborgarförslag - Håll Norra Åsums förskola öppen 
Änr KS 2020/1395 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att hålla 

Norra Åsums förskola öppen. 

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 2020-12-06.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 34 

Medborgarförslag - Utegym vid motionsslingorna i 
Björket intill Fotbollsarenan 
Änr KS 2020/1399 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

utegym vid motionsslingorna i Björket intill fotbollsarenan.  

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 2020-12-07. 
Bilaga 1 2020-12-07. 
Bilaga 2 2020-12-07.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 35 

Medborgarförslag - Öppna Tivolibadet för  
motionssimning 
Änr KS 2020/1413 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att öppna 

Tivolibadet för motionssimning. 

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 2020-12-10.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 36 

Medborgarförslag - Belysning och asfaltering vid 
Palmers väg/Ormvägen/Södra Piggagatan 
Änr KS 2020/1420 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att asfaltera och 

sätta belysning vid Palmers väg/Ormvägen/Södra Piggagatan. 

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 2020-12-11.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 37 

Medborgarförslag - Belysning Gärds Köpinge 
Änr KS 2020/1426 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Gärds Köpinge, föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp 

belysning på den allmänna lekplatsen på Flingevägen 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 2020-12-13.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 38 

Medborgarförslag - Ersätt namnet på Kristianstads 
nya badhus 
Änr KS 2020/1427 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

ersätta namnet på Kristianstads nya badhus. 

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 2020-12-09.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 39 

Medborgarförslag - Skatepark i Tivoliparken 
Änr KS 2020/1439 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

skatepark 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 2020-12-16.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 40 

Medborgarförslag - Helt gratis att besöka återvin-
ningscentral 
Änr KS 2020/1449 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 och Åhus, föreslår i ett medborgarförslag 

att göra det helt gratis att besöka återvinningscentral. 

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 2020-12-11.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 41 

Medborgarförslag - Trafikhinder på Folkets  
Parkgatan 
Änr KS 2020/1451 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

trafikhinder på Folkets Parkgatan. 

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 2020-12-18.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 42 

Medborgarförslag - Släpp de kommunala skolornas 
parkeringar under skolloven 
Änr KS 2020/1460 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att släppa de  

kommunala skolornas parkeringar under skolloven. 

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 2020-12-21. 
Bilaga 2020-12-21.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 43 

Medborgarförslag - Parkeringsförbud på höger sida 
på Fröknegårdsvägen sett från Näsbychaussen 
Änr KS 2020/1468 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att införa 

parkeringsförbud på höger sida om Fröknegårdsvägen sett från Näsby-
chaussén.  

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 2020-12-28.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 44 

Medborgarförslag - Fyrverkeriförbud 
Änr KS 2020/1469 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag förbud av  

försäljning till gemene man, samt att kommunen ska ansvara för ett  
kommunalt fyrverkeri kl. 24 på nyårsnatten. 

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 2020-12-28.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 45 

Medborgarförslag - Återinför möjligheten att kunna 
välja franska från och med åk 6 
Änr KS 2020/1476 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att återinföra 

möjligheten att kunna välja franska från och med årskurs 6.  

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 2020-12-30.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 46 

Medborgarförslag - Hjälmtvång på tre- och  
fyrhjulingar på förskolor och skolor 
Änr KS 2021/1 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att införa 

hjälmtvång på tre- och fyrhjulingar på förskolor och skolor. 

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 2021-01-03.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 47 

Medborgarförslag - Flytt av bom (inpassage) till 
ramp på återvinningscentralen i Åhus 
Änr KS 2021/3 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 och  Åhus, föreslår i ett medborgarförslag 

att flytta bom till ramp på återvinningscentralen 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 2020-12-11.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 48 

Medborgarförslag - Dispens från 24 avgiftsfria  
besök på återvinningscentral för privatpersoner  
med skogstomt 
Änr KS 2021/5 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 och Åhus, föreslår i ett medborgarförslag  

att ge dispens från 24 avgiftsfria besök på återvinningscentral för privat-
personer med skogstomt. 

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 2020-12-11.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 49 

Medborgarförslag - Skatepark/ramper i Linderöd 
Änr KS 2021/36 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Linderöd, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

skatepark/ramper i Linderöd. 

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 2021-01-14.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 50 

Medborgarförslag - Återskapa den gamla hamnen 
Fiskarbacken som fanns där innan badhuset  
byggdes 
Änr KS 2021/51 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att återskapa den 

gamla hamnen Fiskarbacken som fanns där innan badhuset byggdes. 

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 2021-01-16.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 51 

Medborgarförslag - Röjning av före detta skidbacken 
i Lerjevallen 
Änr KS 2021/52 

Beslut 
 Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Arkelstorp, föreslår i ett medborgarförslag röjning av före 

detta skidbacken i Lerjevallen. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-01-17.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 52 

Medborgarförslag - Återskapa den tidigare små-
båtshamnen som fanns innan badhuset byggdes 
Änr KS 2021/53 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att återska-

pa den tidigare småbåtshamnen som fanns innan badhuset byggdes. 

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 2021-01-17.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 53 

Medborgarförslag - Återskapa hamnen Fiskarbacken 
och utöka vattenriket 
Änr KS 2021/54 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att återskapa 

hamnen Fiskarbacken och utöka vattenriket. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-01-17.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 54 

Medborgarförslag - Återskapa Fiskebacken på  
badhustomten och utöka vattenriket 
Änr KS 2021/56 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

återskapa Fiskebacken på badhustomten och utöka vattenriket. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-01-18.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 55 

Medborgarförslag - Önskar gång- och cykelväg vid 
Östra Blekingevägen 
Änr KS 2021/79 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, med flera, föreslår i ett medborgarförslag att 

bygga gång- och cykelväg vid Östra 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 2021-01-20.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 56 

Medborgarförslag - Cykelväg söder om Hammarsjön 
Kristianstad-Åhus 
Änr KS 2021/94 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
och  Kristianstad, föreslår i ett 

medborgarförslag att bygga cykelväg söder om Hammarsjön.  

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 2021-01-26.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 57 

Medborgarförslag - Kallbadhus på tidigare bad-
hustomten vid Tivoliparken 
Änr KS 2021/131 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

kallbadhus på tidigare badhustomten vid 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 2021-02-02.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 58 

Medborgarförslag - Utöka rökförbudet till att omfatta 
allmänna badplatser 
Änr KS 2021/132 

Beslut 
 Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utöka 

rökförbudet till att omfatta allmänna badplatser. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-02.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 59 

Ledamöternas frågestund 
Änr KS 2021/13 

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

 Anders Tell (S) ställer fråga till Lena Ohlsson (M) gällande  
ekonomiskt stöd till Ibn Rushd studieförbund. 

Lena Ohlsson (M) svarar på frågan. 

 Leino Svensson (SD) ställer fråga till Pierre Månsson (L) gällande fram-
tagandet av nya avfallsföreskrifter. 

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 

 Kristina Lindbåge (S) ställer fråga till Camilla Palm (M) hur man säker-
ställer att prioriteringsordningen för vaccinering mot covid-19 upp-
rätthålls. 

Camilla Palm (M) svarar på frågan. 

 Anders Tell (S) ställer fråga till Lena Ohlsson (M) gällande islamiska 
församlingen, och på vilken grund den är odemokratisk.  

Lena Ohlsson (M) svarar på frågan. 

 Carl-Henrik Nilsson (SD) ställer fråga till Anders Tell (S) gällande var-
för inte socialdemokraterna yrkade bifall till alliansens yrkande gällan-
de Ibn Rushd i Kultur- och fritidsnämnden. 

Anders Tell (S) svarar på frågan. 

 Leino Svensson (SD) ställer fråga till Ulf Persson (C) gällande Leino 
Svenssons (SD) motion om tömning av fettavskiljare. 

Ulf Persson (C) svarar på frågan. 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-02-09  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Mikael Persson (V) ställer fråga till Lena Ohlsson (M) gällande  
ekonomiskt stöd till Ibn Rushd studieförbund. 

Lena Ohlsson (M) svarar på frågan. 

 Anders Tell (S) ställer fråga till Radovan Javurek (L) gällande det  
interreligiösa rådet och islamiska församlingen. 

Radovan Javurek (L) svarar på frågan. 

 Carl-Henrik Nilsson (SD) ställer fråga till Anders Tell (S) gällande var-
för inte socialdemokraterna yrkade bifall till alliansens yrkande gällan-
de Ibn Rushd i Kultur- och fritidsnämnden. 

Anders Tell (S) svarar på frågan. 
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