
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-04-14 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-17:40. 

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Jan Carlsson Sarah Levin       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-04-14 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 65-71, 73-75, 81, 83-84 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Jan Carlsson Sarah Levin 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 65-71,  
73-75, 81, 83-84 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-04-15 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-05-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-04-14 
    
Bilaga 1    
    
Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Peter Johansson (M) Sylvia Olander (M) 

 Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) Jesper Persson (M) 

 Bo Silverbern (M) Anders Fredriksson (L) Radovan Javurek (L) 

 Pierre Månsson (L) Daniél Tejera (L) Henny Tillberg (L) 

 Qalinle Dayib (C) Ulf Persson (C) Christina Borglund (KD) 

 Jan Svensson (KD) Jan Carlsson (S) Martin Hallingström Skoglund (S) 

 Katarina Honoré (S) Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) 
 Helen Persson (S) Anders Svensson (S) Anders Tell (S) 
 Ulrika Tollgren (S) Fredrik Winberg (S) Sarah Levin (V) 
 Mikael Persson (V) Niclas Nilsson (SD) Bengt Håkansson (SD) 
 Jacob Melin (SD) Anders Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 
 Dick Nystrand (SD) Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (SD) 
 Björn Söder (SD)   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-04-14 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-17:40. 

 
Beslutande Bilaga 2             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Jan Carlsson Sarah Levin       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-04-22 

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

60-64, 72, 76-80, 82, 85-
121 

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

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

 
 Jan Carlsson Sarah Levin 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 60-64, 72, 
76-80, 82, 85-121 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-04-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-05-15 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-04-14 
    
Bilaga 2    
    
Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Peter Johansson (M) Sylvia Olander (M) 

 Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) Jesper Persson (M) 

 Bo Silverbern (M) Anders Fredriksson (L) Radovan Javurek (L) 

 Pierre Månsson (L) Daniél Tejera (L) Henny Tillberg (L) 

 Qalinle Dayib (C) Ulf Persson (C) Christina Borglund (KD) 

 Jan Svensson (KD) Jan Carlsson (S) Martin Hallingström Skoglund (S) 

 Katarina Honoré (S) Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) 
 Helen Persson (S) Anders Svensson (S) Anders Tell (S) 
 Ulrika Tollgren (S) Fredrik Winberg (S) Sarah Levin (V) 
 Mikael Persson (V) Niclas Nilsson (SD) Bengt Håkansson (SD) 
 Jacob Melin (SD) Anders Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 
 Dick Nystrand (SD) Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (SD) 
 Björn Söder (SD)   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (3) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 14 april 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 av intern kontroll i 
hanteringen av anställdas bisysslor 

2021/292 

B Revisionsrapport – Granskning av samverkan kring barn och 
unga med behov av samordnade insatser 

2021/391 

C Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 – Svar på 
revisionsrapport – Granskning av intern kontroll – attester 

2020/1151 

D Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 – Svar på 
revisionsrapport – Utredningstider vid handläggning av 
ärenden, barn och unga 

2020/1150 

E Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 – Svar på 
revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens 
fordonshantering 

2020/1338 
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F Omsorgsnämndens beslut 2021-01-27 – Svar på 
revisionsrapport – Uppföljningsgranskning av kommunens 
fordonshantering 

2020/1338 

G Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 – Svar på 
revisionsrapport – Granskning avseende delegation av 
beslutsrätt gällande upphandling 

2020/1443 

H Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Svar på 
revisionsrapport – Granskning avseende delegation av 
beslutsrätt gällande upphandling 

2020/1443 

I Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-03-25 – Svar på 
revisionsrapport – Granskning av delegation av beslutsrätt 
gällande upphandling 

2020/1443 

J Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion kommunens 
överförmyndarverksamhet 2021-02-03. 

2021/144 

K Länsstyrelsen Skåne – Beslut 2021-02-24 avseende ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Bengt Mohlin (M) 

2021/118 

L Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked 
för del av Kristianstad 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i 
Kristianstad 

2018/735 

M Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked 
detaljplan för Öllsjö 67:139, Öllsjö Boställe samt del av Öllsjö 
67:1 

2018/677 

N Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – Rapporter enligt 16 
kap 6h § SoL om ej verkställda beslut från Arbete och 
välfärdsnämnden 

2021/285 

O Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 – 
Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut – Omsorgsnämnden 

2021/289 

6 Eventuella valärenden  

7 Årsredovisning 2020 2021/87 

8 Revisionsberättelse för år 2020 samt fråga om 
ansvarsfrihet 

2021/386 

9 Revidering av budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 2020/284 
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10 Strategisk färdplan 2021-2024 2020/1184 

11 Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 2021/369 

12 Ägardirektiv för C4 Energi AB 2021/358 

13 Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB 2021/370 

14 Försäljning av Tegelpannan 2 2019/839 

15 Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1 2020/1335 

16 Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park i Kristianstad 2020/234 

17 Förslag till överenskommelse om med- och 
samfinansiering dubbelspår Skånebanan 

2021/205 

18 Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon 2021/420 

19 Revidering av avgift för borgerlig vigsel 2019/752 

20 Ändring av sammanträdestid för Kommunfullmäktige i 
juni 2021 

2020/834 

21 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2021/14 

22 Motion - Återinför franska som språkval i Kristianstads 
kommun 

2018/117 

23 Motion - Matlådor för att minska matsvinnet 2019/1046 

24 Motion - Kristianstad - Sveriges bästa cykelkommun 2020/658 

25 Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan 2020/1387 

26 Motion - Avlägsnande av EU-flagga i Kommunfullmäktiges 
sessionssal 

2016/1116 

27 Motion - Så kan staden och centrum utvecklas 2019/1006 

28 Motion -  Teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads 
kommun 

2020/702 

29 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

30 Ledamöternas frågestund 2021/13 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 60 

Informationer 
Änr KS 2020/1433 

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

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 61 

Delgivningar 
Änr KS 2020/1432 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/292 Hid 2021.1646-1647 
Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hanteringen av  
anställdas bisysslor 

Änr 2021/391 Hid 2021.1876-1877 
Revisionsrapport - Granskning av samverkan kring barn och unga med 
behov av samordnade insatser 

Änr 2020/1151 Hid 2021.459, 486, 722 
Kommunstyrelsens beslut 2021-01-27 § 5 - Svar på revisionsrapport – 
Granskning av intern kontroll – attester 

Änr 2020/1150 Hid 2021.667-669 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 § 9 - Svar på  
revisionsrapport - Utredningstider vid handläggning av ärenden, barn och 
unga 

Änr 2020/1338 Hid 2021.1077-1079 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 § 15 - Svar på  
revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av kommunens  
fordonshantering 

Änr 2020/1338 Hid 2021.1617-1618 
Omsorgsnämndens beslut 2021-01-27 § 8 - Svar på  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

revisionsrapport - Uppföljningsgranskning av kommunens  
fordonshantering 

Änr 2020/1443 Hid 2021.1098-1099 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 6 – Svar på  
revisionsrapport - Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande 
upphandling 

Änr 2020/1443 Hid 2021.2213-2215 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 58 - Svar på revisionsrapport - 
Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande upphandling 

Änr 2020/1443 Hid 2021.2081-2083 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-03-25 § 62 - Svar på  
revisionsrapport - Granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande 
upphandling 

Änr 2020/144 Hid 2021.833 
Länsstyrelsen Skånes protokoll 2021-02-04 – Inspektion av kommunens  
överförmyndarverksamhet 

Änr 2021/118 Hid 2021.1526 
Länsstyrelsen Skånes beslut 2021-02-24 – Ny ersättare för ledamot i 
Kommunfullmäktige 

Änr 2018/735 Hid 2021.1694 
Laga kraftbesked - Detaljplan för del av Kristianstad 4:47 m.fl.  
Bangårdsområdet i Kristianstad 

Änr 2018/677 Hid 2021.1701 
Laga kraftbesked - Öllsjö Boställe 67:139 

Änr 2021/285 Hid 2021.1594-1597, 2507-2508 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 80 – Rapporter enligt 16 kap 6h § 
SoL om ej verkställda beslut 

Änr 2021/289 Hid 2021.1625-1627, 2505-2506 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 81 – Rapporteringsskyldighet 
enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 62 

Avsägelse som ersättare i Räddningsnämnden - 
Camilla Palm (M) 
Änr KS 2021/77 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Camilla Palm (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i  
Räddningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-02-18.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 63 

Avsägelse som ersättare i Miljö- och  
hälsoskyddsnämnden - Roland Alvinsson (L) 
Änr KS 2021/435 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Roland Alvinsson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-03-23.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 64 

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige -  
Susanna Svensson (SD) 
Änr KS 2021/513 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

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

 

Sammanfattning 
Susanna Svensson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i  
Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-04-07.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 65 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Östra  
Skånes Hjälpmedelsnämnd efter Ewa Jakobsen (M) 
Änr KS 2020/1111 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Sylvia Olander (M) till ersättare i Östra Skånes  
Hjälpmedelsnämnd efter Ewa Jakobsen (M) för tiden fram till och med  
2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Sylvia Olander (M) till ersättare i Östra Skånes  
Hjälpmedelsnämnd efter Ewa Jakobsen (M) för tiden fram till och med  
2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 12. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-02-02. 
Avsägelse 2021-03-05.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 66 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och  
välfärdsnämnden efter Ewa Jakobsen (M) 
Änr KS 2020/1111 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Kerstin Sandberg (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Ewa Jakobsen (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Kerstin Sandberg (M) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Ewa Jakobsen (M) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 13. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05. 
Avsägelse 2021-03-05.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 67 

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

Beslut 
 Bifalla avsägelserna. 

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

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

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelserna. 

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

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

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 14. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01. 
Avsägelse 2021-03-04. 
Avsägelse 2021-03-06.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 68 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Tekniska  
nämnden efter Bo Nilsson (SD) 
Änr KS 2021/317 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Pia Dahlin (SD) till ersättare i Tekniska nämnden efter  
Bo Nilsson (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Pia Dahlin (SD) till ersättare i Tekniska nämnden efter  
Bo Nilsson (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 15. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-31. 
Avsägelse 2021-03-04.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 69 

Fyllnadsval av ledamot i Tekniska nämnden efter  
Jens Andersson (SD) 
Änr KS 2020/1343 

Beslut 
 Välja Bo Nilsson (SD) till ledamot i Tekniska nämnden efter Jens  

Andersson (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Bo Nilsson (SD) till ledamot i Tekniska nämnden efter Jens  

Andersson (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31.  

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 16. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-08 § 259. 
Avsägelse 2020-11-25.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 70 

Fyllnadsval av ersättare i Tekniska nämnden efter  
Emelie Swenson (S) 
Änr KS 2021/113 

Beslut 
 Välja Elisabet Blomdahl (S) till ersättare i Tekniska nämnden efter  

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

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Elisabet Blomdahl (S) till ersättare i Tekniska nämnden efter  

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

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 17. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-31. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 14. 
Avsägelse 2021-01-29.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 71 

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Kristianstads  
Renhållnings AB efter Bengt Mohlin (M) 
Änr KS 2021/118 

Beslut 
 Välja Rickard Berggren (M) till ersättare i styrelsen för Kristianstads  

Renhållnings AB efter Bengt Mohlin (M) för tiden intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2023. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Rickard Berggren (M) till ersättare i styrelsen för Kristianstads  

Renhållnings AB efter Bengt Mohlin (M) för tiden intill slutet av  
ordinarie årsstämma 2023. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 18. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 16. 
Avsägelse 2021-01-30.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 72 

Fyllnadsval av ledamot i Miljö- och hälsoskydds-
nämnden efter Bengt Mohlin (M) 
Änr KS 2021/118 

Beslut 
 Välja Magnus Dahlström (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskydds- 

nämnden efter Bengt Mohlin (M) för tiden fram till och med  
2022-12-31. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Välja Magnus Dahlström (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskydds- 

nämnden efter Bengt Mohlin (M) för tiden fram till och med  
2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 19. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 17. 
Avsägelse 2021-01-30.
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KF § 73 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i  
Kommunstyrelsen efter Henny Tillberg (L) 
Änr KS 2021/497 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Radovan Javurek (L) till ersättare i Kommunstyrelsen efter Henny  
Tillberg (L) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas  
nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Radovan Javurek (L) till ersättare i Kommunstyrelsen efter Henny  
Tillberg (L) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas  
nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 20. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01. 
Avsägelse 2021-03-31.
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KF § 74 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i  
Kommunstyrelsen efter Kamilla Danielsson (L) 
Änr KS 2021/204 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ledamot i Kommunstyrelsen efter Kamilla  
Danielsson (L) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse  
förrättas nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ledamot i Kommunstyrelsen efter Kamilla  
Danielsson (L) intill det sammanträde då val av kommunstyrelse  
förrättas nästa gång. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 21. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01. 
Avsägelse 2021-02-14.
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KF § 75 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i  
Räddningsnämnden efter Kamilla Danielsson (L) 
Änr KS 2021/204 

Beslut 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ersättare i Räddningsnämnden efter  
Kamilla Danielsson (L) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
 Bifalla avsägelsen. 

 Välja Henny Tillberg (L) till ersättare i Räddningsnämnden efter  
Kamilla Danielsson (L) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-04-01. 
Avsägelse 2021-02-17.
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KF § 76 

Årsredovisning 2020 
Änr KS 2021/87 

Beslut 
 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads  

kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020. 

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

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för  
2020. 

Protokollsanteckning 

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-08 redovisades ett  
prognostiserat resultat för året för kommunen på 144 mkr. Det handlade i  
huvudsak om att statsbidragen med syftet att dämpa effekterna av den  
ännu pågående pandemin inte använts fullt ut. De extra statsbidragen har  
dock utan tvekan varit till gagn för kommunen. 

I årsredovisningen redovisas nu ett resultat på 249 mkr, det vill säga mer  
än 100 mkr mer än det som prognostiserades i slutet av förra året!  

Vi vet att 2020 inneburit extra ordinära påfrestningar för kommunen och  
för all vår personal som mött smittade och sjuka inom omsorg, förskolor  
och skolor. Arbetsmiljöfrågorna, som alltid är viktiga, har under 2020 varit  
ännu mer i fokus. Året har påmint oss om att vi behöver rusta oss bättre  
inom inte minst vård och omsorg. 

Den stora avvikelsen från prognos i december 2020 till resultat bara någon  
månad senare pekar mot en bristande ekonomisk kontroll från  
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Alliansstyrets sida. Vår uppfattning är att väsentliga medel hade kunnat  
användas för att påbörja ett strategiskt och framåtsyftande arbete för att  
stärka arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling i kommunen.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Peter Johansson (M), Anders Tell (S), Carl-Henrik Nilsson (SD), Camilla  
Palm (M), Mikael Persson (V), Kristina Lindbåge (S), Pierre Månsson (L),  
Qalinle Dayib (C), Ulrika Tollgren (S), Daniél Tejera (L), Lena Ohlsson (M),  
Christina Borglund (KD), Radovan Javurek (L), Martin Hallingström  
Skoglund (S), Sabina Månsson Hultgren (S) och Ulf Persson (C) yrkar bifall  
till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Föreligger årsredovisning för Kristianstads kommun år 2020. 

Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten år 2020. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa årsredovisningen med bedömningen att Kristianstads  

kommun hade god ekonomisk hushållning för 2020. 

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

 Fastställa särredovisningen av vatten- och avloppsverksamheten för  
2020. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 51. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 55. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-08. 
Årsredovisning 2020. 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-03 § 15. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-09. 
Särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten 2020.
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KF § 77 

Revisionsberättelse för år 2020 samt fråga om  
ansvarsfrihet 
Änr KS 2021/386 

Beslut 
 Ansvarsfrihet beviljas för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder 

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

 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen överlämnar berättelse över kommunens räkenskaper 
och förvaltning för år 2020, revisorernas redogörelse för revisionsåret 
2020 samt sakkunnigas rapport. 

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

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2020. 
Revisorernas redogörelse 2020. 
Sakkunnigas rapport – Granskning av årsredovisning 2020. 
Granskningsrapport – Kristianstads Kommunföretag AB. 
Granskningsrapport – AB Kristianstadsbyggen. 
Granskningsrapport – AB Allön. 
Granskningsrapport – Specialfastigheter i Kristianstad AB. 
Granskningsrapport – C4 Parkerings AB. 
Granskningsrapport – C4 Energi AB. 
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Granskningsrapport – C4 Elnät AB. 
Granskningsrapport – Kristianstads Renhållnings AB. 
Granskningsrapport – Kristianstads Biogas AB. 
Granskningsrapport – Kristianstads Industribyggnads AB. 
Revisionsberättelse – Kristianstads Kommunföretag AB. 
Revisionsberättelse – AB Kristianstadsbyggen. 
Revisionsberättelse – AB Allön. 
Revisionsberättelse – Specialfastigheter i Kristianstad AB. 
Revisionsberättelse – C4 Parkerings AB. 
Revisionsberättelse – C4 Energi AB. 
Revisionsberättelse – C4 Elnät AB. 
Revisionsberättelse – Kristianstads Renhållnings AB. 
Revisionsberättelse – Kristianstads Biogas AB. 
Revisionsberättelse – Kristianstads Industribyggnads AB. 
Revisionsberättelse – Östra Skånes hjälpmedelsnämnd. 
Revisionsberättelse – Gemensam nämnd för fastighets och arbetsplats-
anknutna tjänster.
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KF § 78 

Revidering av budget 2021 och flerårsplan  
2022-2023 
Änr KS 2020/284 

Beslut 
Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr  
för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den  
taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. 

Protokollsanteckning 

Den socialdemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning: 

”I ärendet redovisas att omprioritering av vissa investeringsmedel skett. I 
det sammanhanget borde det även ha prövats möjligheten att omprioritera 
medel till upprustning av Huaröds friluftsbad.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Nämnderna har inkommit med behov av ombudgetering av investeringar  
ifrån år 2020 till år 2021. Efter genomgång föreslås 168,2 mkr  
ombudgeteras, vilket innebär att investeringsbudgeten efter revidering  
fastställs till 1 274,7 mkr. I ombudgeteringarna har en omprioritering av  
medel gjorts med 3,7 mkr till ombyggnad av spolplatta på Wendes. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa investeringsbudgeten 2021 till 1 274,7 mkr varav 817,4 mkr  

för den skattefinansierade verksamheten och 457,3 mkr för den  
taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 53. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 57. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-04. 
Bilaga 1 - Förslag ombudgetering investeringsbudget 2021.
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KF § 79 

Strategisk färdplan 2021-2024 
Änr KS 2020/1184 

Beslut 
 Anta Strategisk färdplan 2021-2024. 

Reservationer 

Mikael Persson (V) och Sarah Levin (V) reserverar sig skriftligt mot beslu-
tet enligt följande: 

”Vänsterpartiet menar att färdplanen saknar ett antal konkreta mål som i 
sak skulle säga något om det kommunen vill uppnå. De mål som finns med i 
aktuellt förslag ger mest känslan av att vara de som enkelt går att mäta, 
inte de som skulle ge kunskap runt de kommunen vill uppnå. Många av de 
mål som föreslås bygger dessutom på människors känsla av något. En 
mätmetod som i synnerhet gällande trygghet har visat sig mer spegla vad 
som rört sig i debatten den senaste tiden än den verkliga tryggheten i ett 
område eller en stad. 

Vänsterpartiet yrkade att följande mål och indikatorer skulle läggas till: 

Under stycket arbetsmarknad 

- Möjligheten att åka kollektivt till arbetet 

Under stycket utbildning 

- Antal elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg 

Under stycket trygghet 

- Antal invånare som utsatts för sexistiska kränkningar 
- Antal invånare som utsatts för rasistiska kränkningar 
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Under stycket attraktivitet 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens skolor och barnom-
sorg 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens omsorgsverksamhet 
- Andel invånare som är nöjda med kommunens kulturverksamhet 
- Andel invånare som är nöjda med kommunens infrastruktur 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Pierre Månsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Mikael Persson (V) yrkar att följande mål och indikatorer läggas till i den 
strategiska färdplanen: 

Under stycket arbetsmarknad 

- Möjligheten att åka kollektivt till arbetet 

Under stycket utbildning 

- Antal elever som lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg 

Under stycket trygghet 

- Antal invånare som utsatts för sexistiska kränkningar 

- Antal invånare som utsatts för rasistiska kränkningar 

Under stycket attraktivitet 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens skolor och barnom-
sorg 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens omsorgsverksamhet 

- Andel invånare som är nöjda med kommunens kulturverksamhet 
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- Andel invånare som är nöjda med kommunens infrastruktur 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mikael  
Perssons (V) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Den 10 juni 2014 tog Kommunfullmäktige beslut om Kristianstad  
kommuns vision, ”Vision 2030, vi lyfter tillsammans”, med de tre  
rubrikerna tillväxt, tanke och trivsel. En strategisk färdplan togs fram som  
gällde fram till och med år 2020. Arbetet med förslag till ny strategisk  
färdplan baserad på visionen påbörjades i början på år 2020 och fördröjdes  
något av covid-19. 

Arbetet har genomförts i Kommunstyrelsens arbetsutskott, strategisk  
chefsgrupp och i den kvalitetsgrupp som tillskapades med möjlig  
representation för alla förvaltningar och bolag.  

Den koncernövergripande styrningen (benämns idag koncernövergripande  
styrkort) för respektive år ska baseras på den strategiska färdplanen och  
ingår i beslut om planeringsförutsättningar/budget för det aktuella året  
och ska innehålla: 

- Årliga mål för strategisk färdplan. 

- Årliga mål för medarbetarperspektivet. 

- Årliga ekonomiska mål. 

Uppföljning av den strategiska färdplanen 2021-2024 sker i delårsrapport  
och årsredovisning 

Under arbetets gång har utvärdering visat på utvecklingsbehov av  
styrning- och ledningsmodell, rutiner, processer och dokument som gäller  
idag. Dessa behöver utvecklas med tydlig koppling till den strategiska  
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färdplanen för 2021-2024 och i förslaget ingår att kommunledningskontoret  
leder arbetet med att se över de ändringar som behövs. Förändringarna  
behövs för att säkerställa att den strategiska färdplanen får önskat  
genomslag i hela koncernen, genom att göra arbetet transparent och  
lättarbetat, men också genom en tydlig uppföljningsstruktur. Fler punkter  
kan tillkomma. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta Strategisk färdplan 2021-2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 54. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 58. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10. 
Förslag till mål för strategisk färdplan.
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KF § 80 

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
Änr KS 2021/369 

Beslut 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Reservationer 

Sarah Levin (V) och Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslu-
tet enligt följande: 

”Vänsterpartiet menar att förslaget till ägardirektiv borde avslagits och 
styrelsen istället borde fått i uppdrag att avveckla den kommersiella flyg-
trafiken. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Peter Johansson (M) och Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens  
förslag till beslut. 

Sarah Levin (V) yrkar avslag på ärendet och att styrelsen får i uppdrag att 
avveckla den kommersiella flygtrafiken. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sarah Levins 
(V) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstad Airport AB gäller sedan 2013 och 
är i behov av uppdatering. 

Ändringarna består i flera delar som anpassas efter förändrade  
förutsättningar. Bland annat ändras att det är Kristianstads Kommunföretag  
AB som äger 91 % av aktierna i Kristianstads Airport istället för  
Kristianstads kommun. Mindre ändringar i syftet med ägandet finns med. Ett  
förtydligande av miljöperspektivet är gjort, samt att begreppet utdelning har  
kompletterats med koncernbidrag, då dessa två for-mer för värdeöverföring  
som kan vara de som är aktuella.  

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med  
bolagsledningen. 

Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där  
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Airport AB lämna ägardirektiv enligt Kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 55. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 59. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-10. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.
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KF § 81 

Ägardirektiv för C4 Energi AB 
Änr KS 2021/358 

Beslut 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB 
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Mikael Persson (V) och Sarah Levin (V) reserverar sig skriftligt mot beslu-
tet enligt följande: 

”Vänsterpartiet menar att bolaget borde ges rätt att konkurrera med övriga 
tjänsteleverantörer även i stadsnätet. 

Därtill är vi positiva till uppmaningen att bolaget skall bygga ut fibernätet 
även när det enskilda projektet inte bedöms lönsamt. Dock menar vi att 
kostnaden för dessa icke lönsamma projekt borde räknas av från avkast-
ningskravet. Med nuvarande skrivning riskerar en full utbyggnad av fiber-
nätet att krocka med kravet på avkastning, en risk som blivit än större då 
Post- och tele styrelsen tydligt pekar på att deras stöd skall gå till de platser 
där flest hushåll kan anslutas till lägst kostnad. Det som kommer återstå för 
bolaget att lösa är de hushåll som ligger ensamma eller så illa till att kost-
naden för den enskilda blir omöjlig att bära. 

Vänsterpartiet yrkade därför på: 

Att följande mening på sidan 2 stryks ”inte leverera egna tjänster i stadsnä-
tet som konkurrerar med externa tjänsteleverantörer i nätet” 
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Samt att lägga till följande mening sist i stycket Avkastningskrav på sidan 3 
”Från denna summa avräknas kostnaden för olönsamma fiberinfrastruk-
turprojekt i syfte att nå full fibertäckning i kommunen” 

Då våra yrkanden inte vann kommunfullmäktiges stöd reserverar vi oss 
mot beslutet.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Jan Svensson (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mikael Persson (V) och Sarah Levin (V) föreslår att följande mening på 
sidan 2 stryks ”inte leverera egna tjänster i stadsnätet som konkurrerar 
med externa tjänsteleverantörer i nätet” samt att lägga till följande mening 
sist i stycket Avkastningskrav på sidan 3 ”Från denna summa avräknas 
kostnaden för olönsamma fiberinfrastrukturprojekt i syfte att nå full fiber-
täckning i kommunen”. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunsty-
relsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Mikael Perssons (V) yrkan-
de om att stryka meningen på sidan 2 ”inte leverera egna tjänster i stadsnä-
tet som konkurrerar med externa tjänsteleverantörer i nätet” och finner att 
Kommunfullmäktige avslår Mikael Perssons (V) med fleras yrkande. 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Mikael Perssons (V) yrkan-
de om att lägga till följande mening sist i stycket Avkastningskrav på sidan 
3 ”Från denna summa avräknas kostnaden för olönsamma fiberinfrastruk-
turprojekt i syfte att nå full fibertäckning i kommunen” och finner att 
Kommunfullmäktige avslår Mikael Perssons (V) med fleras yrkande. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omröstning 

Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej för Mikael Persson (V) med fleras förslag om att lägga till följande 
mening sist i stycket Avkastningskrav på sidan 3 ”Från denna summa 
avräknas kostnaden för olönsamma fiberinfrastrukturprojekt i syfte att nå 
full fibertäckning i kommunen”. 

Med 34-ja röster och 2 nej-röster finner ordföranden att Kommunfullmäk-
tige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för C4 Energi AB gäller sedan 2018 och är i behov 
av uppdatering.  

Förändringarna syftar främst till att uppdatera till nya förutsättningar, 
bland annat gällande fiberinfrastrukturen där C4 energi redan uppnått det 
tidigare målet om 95 %. Förslaget där är att följa den nationella bred-
bandsstrategin. Avkastningskravet förändras och föreslås följas upp på en 
rullande femårsperiod och där nivån sätts till 7 % (jämfört med 8 % varje 
enskilt år i tidigare ägardirektiv). Förändringen gör att C4 Energi kan se på 
målet över tid istället för enskilda år, anpassningen av nivån är bedömd 
utifrån rimlig framtida avkastningsnivå. Begreppet utdelning har komplet-
terats med koncernbidrag, då dessa två former för värdeöverföring som 
kan vara de som är aktuella. 

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med bolags-
ledningen. 

Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där 
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för C4 Energi AB. 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till C4 Energi AB 
lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 56. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 60. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2021-03-10. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 82 

Ägardirektiv Kristianstads Renhållnings AB 
Änr KS 2021/370 

Beslut 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB 

(KRAB). 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB (KRAB) gäller  
sedan 2017 och är i behov av uppdatering. 

Förändringarna syftar till att uppdatera efter aktuella förutsättningar och  
sätta nya mål och målnivåer för verksamhetens inriktning, till exempel  
ökad kundnöjdhet, minskad mängd avfall samt minskat matsvinn.  

Arbetet med att ta fram nya ägardirektiv har skett tillsammans med  
bolagsledningen. 

Förslaget på nytt ägardirektiv finns som bilaga, det finns även en bilaga där  
det markerats vad som ändrats (gulmarkerat) sedan förra ägardirektivet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstads Renhållnings AB 

(KRAB). 

 Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstads 
Renhållnings AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 57. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 61. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-03-10. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 83 

Försäljning av Tegelpannan 2 
Änr KS 2019/839 

Beslut 
 Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10, 

291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 
7.611.450 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Tollo Linear AB, nedan Tollo, är intresserad av att förvärva fastigheten 
Kristianstad Tegelpannan 2 inom verksamhetsområdet Nya Ängamöllan. 
Företaget som bedriver sin verksamhet inom Vä småindustriområde är 
trångbodda och behöver bygga ut verksamheten och befintlig fastighet 
medger inte detta. 

Parterna är överens om att fastigheten Tegelpannan 2 på 27.678 m² är en 
lämplig plats för en etablering. Fastigheten säljs för en köpeskilling om  
275 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 7.611.450 kronor.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Försälja Kristianstad Tegelpannan 2 till Tollo Linear AB, Estrids väg 10, 

291 65 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 
7.611.450 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 60. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 63. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtanden 2021-02-26. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 84 

Försäljning av Kristianstad Skorstenen 1 
Änr KS 2020/1335 

Beslut 
 Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorps-

vägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en kö-
peskilling om 7.053.750 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Estrids Service AB är intresserad av att förvärva fastigheten Kristianstad 
Skorstenen 1 med en areal på 25.650 kvm inom verksamhetsområdet Nya 
Ängamöllan. Priset för marken är på 275 kr/m², vilket ger en köpeskilling 
på 7.053.750 kr. 

Estrids Service AB ska bygga en verkstadsindustri och har tecknat ett 
hyreskontrakt med Bong som ska flytta hit sin verksamhet från söder. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Försälja Kristianstad Skorstenen 1 till Estrids Service AB, Hedentorps-

vägen 8, 291 59 Kristianstad i enlighet med köpekontrakt för en kö-
peskilling om 7.053.750 kronor. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 61. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 64. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 85 

Detaljplan för Lasarettet 5 Östermalms park i  
Kristianstad 
Änr KS 2020/234 

Beslut 
 Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utveckla det före detta lasarettsområdet 
Östermalms park och förtäta kvarteret med 250-300 nya bostäder.  
Planförslaget som handläggs med utökat planförfarande var utsänt för  
samråd under våren 2020 och granskning har genomförts under oktober/  
november 2020. Under granskningstiden inkom list yttranden.  
Länsstyrelsen lämnar synpunkter på risk för översvämning och  
kulturmiljövärden. Övriga yttranden handlar i huvudsak om  
byggnadshöjder, skuggpåverkan, skyfallshantering och parkering. Inkomna  
synpunkter har föranlett redaktionella justeringar och förtydliganden av  
planhandlingarna inför antagandet. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms park. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 § 39. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 36. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 § 10. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-13. 
Plankarta, antagandehandling 2021-01-13. 
Planbeskrivning, antagandehandling 2021-01-26. 
Samrådsredogörelse, antagandehandling 2020-09-16. 
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2021-01-26. 
Miljökonsekvensbeskrivning för kulturmiljövärden 2020-09-18. 
Kulturmiljörapport 2017-11-16. 
Dagvattenutredning inklusive kartbilaga 2020-02-11. 
Dagvattenutredning komplettering rening och miljökvalitetsnormer  
2020-05-20. 
Dagvattenutredning komplettering skyfall 2020-12-21. 
Geoteknik PM planeringsunderlag 2019-09-20. 
Markteknisk undersökningsrapport 2019-09-20. 
Miljöteknisk markundersökning 2020-06-02. 
Miljöteknisk markundersökning, kartbilaga 2020-06-02. 
Solstudie 2020-05-26. 
Åtgärdsförslag för berörda träd utmed Lasarettsboulevarden 2020-05-19.
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  
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KF § 86 

Förslag till överenskommelse om med- och 
samfinansiering dubbelspår Skånebanan 
Änr KS 2021/205 

Beslut 
 Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbel-

spår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm. 

 

Sammanfattning 
Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av landets mest 
belastade enkelspårsträckor och behov finns av att bygga ut sträckan till 
dubbelspår för säkerställd robusthet och för att möta behovet av ökad 
tågtrafik. Skånebanan utgör en viktig regional förbindelse mellan västra 
och östra Skåne/Blekinge samt kommer att ha en viktig funktion som 
koppling till en framtida ny stambana via noden Hässleholm.  

En utbyggnad av dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad är kost-
nadsberäknad till 2 miljarder kronor. Vid beslut om utbyggnad av Skåne-
banan mellan Hässleholm och Kristianstad till dubbelspår avser Region 
Skåne att samfinansiera utbyggnaden med 500 miljoner kronor och Häss-
leholm och Kristianstads kommun medfinansierar med 25 miljoner kronor 
vardera. 

Den kommunala medfinansieringen behöver senare formaliseras i ett 
medfinansieringsavtal. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna avsiktsförklaringen om med- och samfinansiering dubbel-

spår Skånebanan Kristianstad - Hässleholm. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 69. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 82. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-12. 
Avsiktsförklaring om sam- och medfinansiering dubbelspår Skånebanan 
Kristianstad-Hässleholm, TRV 2021/19015.
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 87 

Ny parkeringstaxa och ny parkeringszon 
Änr KS 2021/420 

Beslut 
 Ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1 kr/timme, timme 2: 12 

kr/timme. 

 Ny parkeringszon, max två timmars parkering. 

 TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden 
2021-05-01—2022-04-30. 

Protokollsanteckningar 

Den sverigedemokratiska gruppen lämnar följande protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige inlämnat en motion där  
vi föreslår att kunna erbjuda fri parkering i 2 timmar med P-Skiva på  
Tivoligatan, Västra Vallgatan och Östra Vallgatan. 

Vi menar att vårt förslag mycket väl kan kombineras med taxa på andra  
parkeringsytor än ovan vilket också underlättar att jämföra vilket  
parkeringssystem som är bäst för att såväl handeln som för bilisterna.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Qalinle Dayib (C) och Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till  
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Sammanfattning 
Inom befintlig parkeringszon, TAXA A (12 kr/timme) finns både två- 
timmars, fyra-timmars och nio-timmars parkering. Förslaget är en ny taxa  
inom zonen avseende de gator och torg med två-timmars parkering.  

Tekniska nämnden föreslår därför en ny parkeringstaxa, TAXA E, Timme 1:  
1 kr/timme, Timme 2: 12 kr/timme. Vidare föreslås en ny parkeringszon  
enligt nedanstående kartunderlag vilken motsvarar området med två- 
timmars parkering i innerstan samt att TAXA E ska gälla i den nya  
föreslagna parkeringszonen inom tidsperioden 2021-05-01 – 2022-04-30.  

Från 2022-05-01 föreslås den nya zonen återgå till TAXA A.  

Kostnader hänförliga till ändringen och intäktsbortfallet redovisas som en  
budgetavvikelse hos tekniska nämnden under gällande tidsperiod. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Ny parkeringstaxa TAXA E, timme 1: 1 kr/timme, timme 2: 12 

kr/timme. 

 Ny parkeringszon, max två timmars parkering. 

 TAXA E ska gälla inom den nya parkeringszonen inom tidsperioden 
2021-05-01—2022-04-30. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 88. 
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-03-16 § 2. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-16.
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  
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KF § 88 

Revidering av avgift för borgerlig vigsel 
Änr KS 2019/752 

Beslut 
 Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun  

enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en  
administrativ avgift på 350 kronor ut.  

 Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01. 

 Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10  
§ 285. 

 

Sammanfattning 
2013-12-10 § 285 fastställde kommunfullmäktige avgift för borgerlig vigsel 
enligt förslag att vigslar utanför Rådhus Skåne ska debiteras 1000 kr.  
Under hösten 2018 lyftes frågan av kommunens dåvarande vigselförrättare,  
om att göra en förnyad översyn av kommunens avgift för borgerlig vigsel.  
Kommunledningskontoret har under 2020 utrett frågan och i samband med  
utredningen även omvärldsbevakat samt tittat på gällande lagstiftning inom  
området. Utifrån utredningen föreslås nu en reviderad avgift enligt följande. 

Vid bokning av vigsel i Kristianstads kommuns regi tas en administrativ  
avgift av 350 kronor ut. Avgiften faktureras efter genomförd vigsel. Ingen  
avgift tas om ut vigsel avbokas mer än 2 veckor innan, vid senare  
avbokning faktureras avgiften. 

Tidigare beslutad avgift om 1000 kronor vid vigsel utanför Rådhus Skåne  
tas bort. 

Vigselförrättarna Kristianstads kommun har ställt sig bakom förslaget.  
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  
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Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Fastställa reviderad avgift för borgerlig vigsel, Kristianstads kommun  

enligt förslag; vid borgerlig vigsel i Kristianstad kommuns regi tas en  
administrativ avgift på 350 kronor ut.  

 Att gälla bokningar som görs från och med 2021-07-01. 

 Upphäva Kommunfullmäktiges tidigare beslut om avgift 2013-12-10  
§ 285. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 78. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 75. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-01.
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Kommunfullmäktige 2021-04-14  
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KF § 89 

Ändring av sammanträdestid för  
Kommunfullmäktige i juni 2021 
Änr KS 2020/834 

Beslut 
 Sammanträdesdag för Kommunfullmäktige juni 2021 flyttas från 22  

juni till 16 juni. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att Kommunfullmäktiges  
sammanträde i juni 2021 flyttas från 22 juni till 16 juni (obs en onsdag,  
Regionfullmäktige har sammanträde 15 juni). 

Kommunfullmäktiges budgetsammanträde planeras till 16 november 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Sammanträdesdag för Kommunfullmäktige juni 2021 flyttas från 22  

juni till 16 juni. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-26.
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KF § 90 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2021/14 

Beslut 
 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och  
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och  
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommun- 
fullmäktige nämligen i april och oktober. 

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

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndar-
nämnden har inga medborgarförslag att redovisa. 

Björn Söder (SD) och Fia Rosenstråle (SD) har 2021-04-12 meddelat att de 
drar tillbaka motionen Häv stöd till och samarbete med Ibn Rushd. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och  

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-24 § 82. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-03-17 § 78. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-03-05. 
Förteckning över obesvarade motioner 2021-02-25. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2021-02-25. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2021-03-04. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-01-28 § 7. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-11. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit 
under beredning under perioden 2020-08-13—2021-01-11, 2021-01-11. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-02 § 17. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-04. 
Barnkonsekvensanalys 2021-01-04. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbild-
ningsnämnden 2021-01-04. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-02-23 § 45. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-28. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-02-04 § 20. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-21. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-21. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-01-28 § 5. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-30 
Omsorgsnämndens beslut 2021-02-24 § 27. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-02-05. 
Räddningsnämndens ordförandes beslut 2021-03-02 § 2. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-02-18. 
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2021-01-28 § 6. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-01-05. 
Förteckning över beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,  
2021-01-05. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden, 
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2021-01-05. 
Överförmyndarnämndens beslut 2021-02-18 § 8. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.
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KF § 91 

Motion - Återinför franska som språkval i  
Kristianstads kommun 
Änr KS 2018/117 

Beslut 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings 

nämndens beslut 2021-01-19 § 6. 

Reservationer 

Den sverigedemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Sverigedemokraterna i Kristianstad reserverade sig mot beslutet att anse  
motionen besvarad med hänvisning till barn-och utbildningsnämndens  
yttrande. Sverigedemokraterna yrkar för att bifalla motionen om återinföra  
franska som språkval i Kristianstad kommun.” 

Protokollsanteckningar 

Sarah Levin (V) och Mikael Persson (V) lämnar följande  
protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet ställer sig frågande till utredningens påstående att under-
visningen skulle behöva ske utanför ordinarie skoltid. Övriga elever har ju  
redan idag tyska och spanska på motsvarande schematid.  

Är enda möjlighet att hålla språklektionerna utanför ordinarie skoltid  
borde det också finnas möjlighet att undersöka möjligheten att utöka med  
fler moderna språk såsom portugisiska, japanska och arabiska. Vilket som  
bieffekt borde kunna höja dessa språks status.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Jacob Melin (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jacob Melins (SD) förslag till beslut mot Kommunstyrelsens  
förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej för Jacob Melins (SD) förslag till beslut. 

Med 24 ja-röster, nio nej-röster och fyra som avstår finner ordföranden att  
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
I en motion daterad 2018-01-26 till kommunfullmäktige har Ida Nilsson  
(MP), Lena Olsson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ)  
föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att skyndsamt  
återinföra franska som språkval för årskurs 6-9 i skolor med kommunal  
huvudman. Såväl Barn- och utbildningsnämnden som Kommunstyrelsen  
föreslog Kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunfullmäktige  
beslutade 2019-05-14 § 136 att återremittera ärendet för att utreda frågan  
om fjärrundervisning. Barn- och utbildningsförvaltningen har nu undersökt  
förutsättningarna av fjärrundervisning som verktyg för ett återinförande  
av franska som språkval i kommunens grundskolor. 

Fjärrundervisning får enligt skollagen endast ersätta reguljär undervisning  
om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare i franska på skolan,  
eller om elevunderlaget för en skola är så otillräckligt att undervisning i  
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ordinarie form leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska  
svårigheter. 

Idag förekommer ingen undervisning i franska som moderna språk inom  
kommunala grundskolor i Kristianstads kommun. 

Fjärrundervisning i ämnet franska på kommunens skolor skulle av  
organisatoriska skäl få en lönekostnad motsvarande drygt 6 Mkr per år.  
Inom nuvarande budgetförutsättningar finns inte möjlighet att genomföra  
fjärr-undervisning i franska. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-

nämndens beslut 2021-01-19 § 6. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 § 45. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-10 § 40. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-01-19 § 6. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-20. 
Barnkonsekvensanalys 2020-11-20. 
Remiss 2019-06-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-14 § 136. 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-24 § 95. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-04-10 § 105. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-12-04 § 119. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 79. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-01. 
Barnkonsekvensanalys 2018-11-01. 
Remiss 2018-04-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 49. 
Motion 2018-01-26.
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KF § 92 

Motion - Matlådor för att minska matsvinnet 
Änr KS 2019/1046 

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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KF § 93 

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

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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KF § 94 

Motion - Uppdatera kommunens vindkraftsplan 
Änr KS 2020/1387 

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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KF § 95 

Motion - Avlägsnande av EU-flagga i  
Kommunfullmäktiges sessionssal 
Änr KS 2016/1116 

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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KF § 96 

Motion - Så kan staden och centrum utvecklas 
Änr KS 2019/1006 

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

 

  

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 97 

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

 Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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KF § 98 

Motion - Utred och ta fram en modell i likhet med 
Bostad först för våldsutsatta 
Änr KS 2021/532 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i motion att utreda och ta fram en 
modell i likhet med Bostad först för våldsutsatta. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-08.
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KF § 99 

Motion - Översyn av minutscheman inom  
hemtjänsten 
Änr KS 2021/535 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Helen Persson (S), Dan Berger (S) och Kristina Lindbåge (S) föreslår i 
motion en översyn av minutscheman inom hemtjänsten. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-09.
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KF § 100 

Motion - Integrationsplikt för nyanlända 
Änr KS 2021/559 

Beslut 
 Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Carl-Henrik Nilsson (SD) föreslår i motion en integrationsplikt för  
nyanlända. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-04-13.
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KF § 101 

Medborgarförslag - Gång och cykelbro över  
motorvägen i Öllsjö 
Änr KS 2021/149 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

gång och cykelbro över motorvägen i Öllsjö. 

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 2021-02-04.
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KF § 102 

Medborgarförslag - Belysning längs gång och  
cykelbanan vid Hammarsjön 
Änr KS 2021/168 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ordna  

belysning längs gång och cykelbanan vid 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 2021-02-08.
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KF § 103 

Medborgarförslag - Spa och hälsoklubb i närheten 
av centralsjukhuset 
Änr KS 2021/182 

Beslut 
 Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

spa och hälsoklubb i närheten av centralsjukhuset. 

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att det badhus som  
förslagsställaren refererar till inte drivs kommunalt, samt att det byggs nytt 
badhus i Kristianstad med avdelning avsedd för spa och hälsa. 

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 2021-02-10.
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KF § 104 

Medborgarförslag - Inför hastighetsbegränsande 
åtgärder på Norra vägen i Kristianstad 
Änr KS 2021/197 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att införa 

hastighetsbegränsande åtgärder på Norra vägen i Kristianstad. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-12.
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KF § 105 

Medborgarförslag - Plantera träd på Östra Storgatan 
och JH Dahlsgatan 
Änr KS 2021/227 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

plantera träd på Östra Storgatan och JH Dahlsgatan. 

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 2021-02-15.
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KF § 106 

Medborgarförslag - Utse ansvarig person för fåglar i 
Kristianstads kommun 
Änr KS 2021/279 

Beslut 
 Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att utse ansvarig 

person för fåglar i Kristianstads kommun. 

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 2021-02-25.
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KF § 107 

Medborgarförslag - Pulkabacke i Fjälkinge 
Änr KS 2021/282 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

pulkabacke i Fjälkinge. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-26.
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KF § 108 

Medborgarförslag - In/utgång till Björket vid  
Prästallen/Gustav Hellströms väg 
Änr KS 2021/298 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ordna  

in/utgång till Björket vid Prästallén/Gustav Hellströms väg. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-03-02.
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KF § 109 

Medborgarförslag - Gångbro över bäck från  
Österäng till Prästaskogen 
Änr KS 2021/327 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag 

att bygga gångbro över bäck från Österäng till Prästaskogen. 

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 2021-03-05.
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KF § 110 

Medborgarförslag - Utegym vid Näsbyfält eller  
Hjärtebacke 
Änr KS 2021/331 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

utegym vid Näsbyfält eller Hjärtebacke. 

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 2021-03-07.
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KF § 111 

Medborgarförslag - Hundrastplats i Tivoliparken 
Änr KS 2021/339 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

bygga hundrastplats 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 2021-03-08.
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KF § 112 

Medborgarförslag - Lekplats i Everöd 
Änr KS 2021/351 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Everöd, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

lekplats i Everöd. 

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 2021-03-09.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 113 

Medborgarförslag - Skapa fler platser för rekreation i 
Kristianstad 
Änr KS 2021/387 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det 

skapas fler platser för rekreation i Kristianstad. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-03-12.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 114 

Medborgarförslag - Bemanna Åhusbryggan med 
badvakter 
Änr KS 2021/408 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att Åhusbryggan 

bemannas med badvakter. 

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 2021-03-18.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 115 

Medborgarförslag - Tillsätt person/grupp som  
fastlägger mål och inriktning för A3-området 
Änr KS 2021/433 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att tillsätta en per-

son/grupp som fastlägger mål och inriktning för A3-området. 

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 2021-03-22.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 116 

Medborgarförslag - Gång och cykeltunnel under  
Vilanrondellen 
Änr KS 2021/440 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att bygga gång och 

cykeltunnel under Vilanrondellen. 

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 2021-03-23.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 117 

Medborgarförslag - Gång och cykeltunnel mellan 
Elgiganten/Mio och Mediamarkt 
Änr KS 2021/441 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att bygga gång och 

cykeltunnel mellan Elgiganten/Mio och Mediamarkt. 

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 2021-03-23.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 118 

Medborgarförslag - Cykelställ med tak vid Åhus 
strand 
Änr KS 2021/442 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att bygga cykelställ  

med tak vid Åhus strand. 

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 2021-03-23.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 119 

Medborgarförslag - Parkeringshus i Åhus vid Täppet 
Änr KS 2021/458 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att bygga  

parkeringshus i Åhus vid Täppet. 

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 2021-03-25.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 120 

Medborgarförslag - Boulebana i parken vid  
bostadsrättsföreningen Boken 
Änr KS 2021/530 

Beslut 
 Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

boulebana i parken vid bostadsrättsföreningen Boken. 

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 2021-04-07.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-04-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KF § 121 

Ledamöternas frågestund 
Änr KS 2021/13 

 Ärendet utgår. 
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