
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-09-14 

 
Plats och tid  
 

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

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Maria Permarker, vikarierande 
enhetschef       

                   

                   

 Utses att justera Qalinle Dayib Martin Hallingström Skoglund       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-09-14 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 198-203, 206 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Qalinle Dayib Martin Hallingström Skoglund 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 198-203, 
206 

Sammanträdesdatum 2021-09-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-09-15 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-10-07 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-09-14 
    
Bilaga 1    
    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Torgil Rundcrantz istället för 
Stefan Haskå (M) Franc Krizanec (M) 

 Peter Johansson (M) Bo Eriksson (M) istället för 
Göran Montan(M) 

Mikael Nissen (M) istället för 
Emelie Nyberg (M) 

 Sylvia Olander (M) Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) 
 Jesper Persson (M) Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Monica Roos (M) istället för 
Ewa Wemby (M) Kamilla Danielsson (L) Elisabeth Disley (L) 

 Anders Fredriksson (L) Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) 

 Pierre Månsson (L) Daniél Tejera (L) Lisbeth Thorsson (L) 

 Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

 Ulf Persson (C) Karl Gemfeldt (C) istället för 
Katharina Weber (C) Christina Borglund (KD) 

 Alexander Harrison (KD) Jan Svensson (KD) Dan Berger (S) 

 Birgitta Book (S) Jan Carlsson (S) Martin Hallingström 
Skoglund (S) 

 Qazim Hasanaj (S) Katarina Honoré (S) Johan Kronbäck Angsmo (S) 

 Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) Bo Kron (S) istället för Jens 
Nordwander (S) 

 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 

 Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström 
(S) 

 Fredrik Winberg (S) Jan Nordström (V) istället för 
Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) 

 
Ingrid Bromander (V) istället 
för Abdikarim Hassan (-) 

Bengt Wendel (SD) istället för 
Örjan Björk (SD) 

Christian Holstein (SD) 
istället för Ulf Börkell (SD) 

 Annelie Fälth Simonsson (SD) Annette Granath (SD) Niklas Laudén (SD) istället 
för Jacob Melin (SD) 

 Anders Nilsson (SD) Bo Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Niclas Nilsson (SD) Marianne Hellgren Wendel (SD) 
istället för Björn Nordeman (SD) Dick Nystrand (SD) 

 Anita Reimers (SD) Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (SD) 

 Dan Björk (SD) istället för Björn 
Söder (SD)   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-09-14 

 
Plats och tid  
 

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

 
Beslutande Bilaga 2             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Maria Permarker, vikarierande 
enhetschef       

                   

                   

 Utses att justera Qalinle Dayib Martin Hallingström Skoglund       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-09-22 

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

191-197, 204-205, 207-
243 

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

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

………………………………. 
 Qalinle Dayib Martin Hallingström Skoglund 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 191-197, 
204-205, 207-243 

Sammanträdesdatum 2021-09-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-09-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-10-15 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-09-14 
    
Bilaga 2    
    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Torgil Rundcrantz istället för 
Stefan Haskå (M) Franc Krizanec (M) 

 Peter Johansson (M) Bo Eriksson (M) istället för 
Göran Montan(M) 

Mikael Nissen (M) istället för 
Emelie Nyberg (M), §§ 191-
197, 204-205, 207-242 

 Sylvia Olander (M) Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) 
 Jesper Persson (M) Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Monica Roos (M) istället för 
Ewa Wemby (M) Kamilla Danielsson (L) Elisabeth Disley (L) 

 Anders Fredriksson (L) Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) 

 Pierre Månsson (L) Daniél Tejera (L) Lisbeth Thorsson (L) 

 Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

 Ulf Persson (C) Karl Gemfeldt (C) istället för 
Katharina Weber (C) Christina Borglund (KD) 

 Alexander Harrison (KD) Jan Svensson (KD) Dan Berger (S) 

 Birgitta Book (S) Jan Carlsson (S) Martin Hallingström 
Skoglund (S) 

 Qazim Hasanaj (S) Katarina Honoré (S) Johan Kronbäck Angsmo (S) 

 Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) Bo Kron (S) istället för Jens 
Nordwander (S) 

 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 

 Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström 
(S) 

 Fredrik Winberg (S) Jan Nordström (V) istället för 
Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) 

 
Ingrid Bromander (V) istället 
för Abdikarim Hassan (-) 

Bengt Wendel (SD) istället för 
Örjan Björk (SD) 

Christian Holstein (SD) 
istället för Ulf Börkell (SD) 

 Annelie Fälth Simonsson (SD) Annette Granath (SD) Niklas Laudén (SD) istället 
för Jacob Melin (SD) 

 Anders Nilsson (SD) Bo Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Niclas Nilsson (SD) Marianne Hellgren Wendel (SD) 
istället för Björn Nordeman (SD) Dick Nystrand (SD) 

 Anita Reimers (SD) Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (SD) 

 Dan Björk (SD) istället för 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 Tisdagen den 14 september 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 Anders Johansson  

5 Delgivningar 2020/1432 

A Revisionsrapport Uppföljning - Trygga köp 2021/1056 

B Omsorgsnämndens beslut 2021-05-26 – Svar på 
revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser 

2021/391 

C Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-01 – Svar på 
revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser 

2021/391 

D Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Svar på 
revisionsrapport avseende granskning av samverkan kring 
barn och unga med behov av samordnade insatser 

2021/391 

E Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 – Svar på 
revisionsrapport avseende uppföljningsgranskning av 
kommunens fordonshantering 

2020/1338 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (3) 

 
  

 

F Kommunstyrelsens beslut 2021-04-28 – Svar på 
revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll i 
hanteringen av anställdas bisysslor 

2021/292 

G Byggnadsnämndens beslut 2020-12-15 – Svar på 
revisionsrapport avseende granskning av intern kontroll – 
attester 

2020/1151 

H Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 – Svar på 
revisionsrapport avseende granskning avseende delegation av 
beslutsrätt gällande upphandlingar 

2020/1443 

I Årsredovisning för stiftelsen Solvig och Emil Isakssons fond för 
sjuka barn 2020 

2021/668 

J Revisionsberättelse Kristianstad kommuns gemensamma 
stiftelse- och donationsförvaltning 

2021/668 

K Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Lasarettet 5, 
Östermalms park, Kristianstad 

2020/234 

L Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Tollarp 199:2 
m.fl. i Tollarp 

2021/200 

M Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Rapporter enligt 16 
kap 6h § SoL om ej verkställda beslut arbete och 
välfärdsnämnden 

2021/823 

N Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Rapporterings-
skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej 
verkställda beslut omsorgsnämnden 

2021/831 

O Begäran om ny sammanräkning för Kommunfullmäktige efter 
avliden ledamot 

2021/1108 

6 Eventuella valärenden  

7 Kommunövergripande styrkort för 2021 2020/284 

8 Tomtpris i Tollarp, Chauffören 2 & 4 2021/745 

9 Förslag till prissättning av verksamhetsmark 2016/783 

10 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder 

2020/1060 

11 Redovisning av lokalt partistöd för år 2020 2021/156 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (3) 

 
  

 

12 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2022 

2021/826 

13 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2021/476 

14 Motion - Agenda 2030 - för ett hållbart Kristianstad 2019/1228 

15 Motion - Låt kommunens skolklasser besöka Uppåkra 
Arkeologiska Center 

2021/141 

16 Motion - Stoppa kärnvapenhotet – anslut Kristianstads 
kommun till ICAN cities appeal 

2020/996 

17 Motion - Inför två timmars fri parkering med p-skiva i 
centrum 

2021/165 

18 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

19 Ledamöternas frågestund 2021/13 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 191 

Informationer 
Änr KS 2020/1433 

• Kommundirektör Anders Johansson presenterar sig. Han började sin 
tjänst 2021-08-10. 

 
      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 192 

Delgivningar 
Änr KS 2020/1432 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/1056 Hid 2021.4760-4761 
Revisionsrapport Uppföljning - Trygga köp 

Änr 2021/391 Hid 2021.3722-3725 
Omsorgsnämndens beslut 2021-05-26 – Svar på revisionsrapport avseende 
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser 

Änr 2021/391 Hid 2021.4042-4046 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-01 – Svar på revisionsrap-
port avseende granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 
samordnade insatser 

Änr 2021/391 Hid 2021.4328, 2021.4369, 2021.4397 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Svar på revisionsrapport avseende 
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade 
insatser 

Änr 2020/1338 Hid 2021. 2021.1300, 1358-1359 
Kommunstyrelsens beslut 2021-02-17 – Svar på revisionsrapport avseende 
uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 

Änr 2021/292 Hid 2021.2853, 2021.2633, 2021.2858 
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-28 – Svar på revisionsrapport avseende 
granskning av intern kontroll i hanteringen av anställdas bisysslor 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Änr 2020/1151 Hid 2021.4095-4096 
Byggnadsnämndens beslut 2020-12-15 – Svar på revisionsrapport avseen-
de granskning av intern kontroll – attester 

Änr 2020/1443 Hid 2021.4097-4098 
Byggnadsnämndens beslut 2021-01-26 – Svar på revisionsrapport avseende  
granskning avseende delegation av beslutsrätt gällande upphandlingar 

Änr 2021/668 Hid 2021.5075 
Årsredovisning för stiftelsen Solvig och Emil Isakssons fond för sjuka barn 
2020 

Änr 2021/668 Hid 2021. 5077 
Revisionsberättelse Kristianstad kommuns gemensamma stiftelse- och 
donationsförvaltning 

Änr 2020/234 Hid 2021.4174 
Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Lasarettet 5, Östermalms 
park, Kristianstad 

Änr 2021/200 Hid 2021.4177 
Laga kraftbesked avseende detaljplan för del av Tollarp 199:2 m.fl. i Tollarp 

Änr 2021/823 Hid 2021.4342, 2021.4359, 2021.3665, 2021.3666, 
2021.3668, 2021.3667 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL 
om ej verkställda beslut arbete och välfärdsnämnden 

Änr 2021/831 Hid 2021.4343, 2021.4377, 2021.3719-3721 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 – Rapporterings-skyldighet enligt 
16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut omsorgsnämnden 

Änr 2021/1108 Hid 2021.5451 
Begäran om ny sammanräkning för Kommunfullmäktige efter avliden 
ledamot 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 193 

Avsägelse som ersättare i Kommunfullmäktige - 
Nicholas Harrison (M) 
Änr KS 2021/1135 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

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

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-08-26. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 194 

Avsägelse som ledamot i Kommunfullmäktige -  
Jens Nordwander (S) 
Änr KS 2021/1146 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

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

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-08-30. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 195 

Avsägelse som ledamot i Arbete och välfärdsnämnden  
- Neta Andersson (S) 
Änr KS 2021/1102 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-08-19. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 196 

Fyllnadsval av nämndeman i Kristianstads tingsrätt  
efter Nicholas Harrison (M) 
Änr KS 2021/623 

Beslut 
• Välja Erik Arvidsson (M) till nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter  

Nicholas Harrison (M) för tiden fram till och med 31 december 2023. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Välja Erik Arvidsson (M) till nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter  

Nicholas Harrison (M) för tiden fram till och med 31 december 2023. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 29. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-11 § 126. 
Avsägelse 2021-04-27. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 197 

Fyllnadsval av nämndeman i Kristianstads tingsrätt  
efter Vincent Ceimertz (M) 
Änr KS 2021/1046 

Beslut 
• Välja Angus Skog (M) till nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter 

Vincent Ceimertz (M) för tiden fram till och med 31 december 2023. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Välja Angus Skog (M) till nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter  

Vincent Ceimertz (M) för tiden fram till och med 31 december 2023. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 30. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Anmodan fyllnadsval av ny nämndeman efter Vincent Ceimertz (M),  
2021-06-29. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 198 

Fyllnadsval av ersättare i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Richard Berggren (M) 
Änr KS 2021/828 

Beslut 
• Välja Lovisa Ysberg (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden 

efter Richard Berggren (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Välja Lovisa Ysberg (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden 

efter Richard Berggren (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 31. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 159. 
Avsägelse 2021-05-31. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 199 

Fyllnadsval av ersättare i Arbete och välfärdsnämnden  
efter Ewa Jakobsen (M) 
Änr KS 2021/123 

Beslut 
• Välja Patrik Lorén (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter 

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

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Välja Patrik Lorén (M) till ersättare i Arbete och välfärdsnämnden efter 

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

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 32. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 200 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Arbete och  
välfärdsnämnden efter Kim Nurmi (L) 
Änr KS 2021/1110 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Hanna Rogland (L) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden 
efter Kim Nurmi (L) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Hanna Rogland (L) till ledamot i Arbete och välfärdsnämnden 
efter Kim Nurmi (L) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-04-14 § 33. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Avsägelse 2021-08-23. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 201 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i Kultur- och  
fritidsnämnden efter Christian Holstein (SD) 
Änr KS 2021/913 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Kenneth Jarl (SD) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Christian Holstein (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Kenneth Jarl (SD) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Christian Holstein (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 34. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Avsägelse 2021-06-10. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 202 

Fyllnadsval av ledamot i Kultur- och fritidsnämnden  
efter Leif Seth (SD) 
Änr KS 2021/905 

Beslut 
• Välja Christian Holstein (SD) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Leif Seth (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Välja Christian Holstein (SD) till ledamot i Kultur- och fritidsnämnden 

efter Leif Seth (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 35. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 160. 
Avsägelse 2021-05-26. 
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KF § 203 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Miljö- och  
hälsoskyddsnämnden efter Paller Svärd (M) 
Änr KS 2021/1111 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Magnus Carlsson (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
efter Paller Svärd (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Magnus Carlsson (M) till ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
efter Paller Svärd (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-09-14 § 36. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Avsägelse 2021-08-23. 
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KF § 204 

Kommunövergripande styrkort för 2021 
Änr KS 2020/284 

Beslut 
• Fastställa kommunens övergripande styrkort. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V), Jan Nordström (V) och Ingrid Bromander (V) lämnar 
följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet menar att styrkortet precis som den i april behandlade 
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 kun-
skap runt det 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 menar att de punkter vi yrkade på i april alltjämt är de som 
åtminstone skulle behöva tillföras för att styrkortet skall vara till någon 
rimlig nytta, d.v.s: 

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” 

 

Sammanfattning 
Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023 beslutades 2020-11-10 i Kom-
munfullmäktige § 222. Alla delar fastställdes förutom kommunövergripan-
de styrkort, då arbetet med den strategiska färdplanen pågick. Beslut om 
den strategiska färdplanen fattades av Kommunfullmäktige 2021-04-14 § 
79 och därefter har det kommunövergripande styrkortet för år 2021 tagits 
fram. 

I den strategiska färdplanen anges årliga delmål för att uppnå målen till år 
2024. Dessa delmål har automatiskt en plats i det kommunövergripande 
styrkortet för det aktuella året. Detta kompletteras sedan med mål för 
medarbetare och ekonomi.  

Strukturen med kommunövergripande styrkort är under översyn och inför 
2022 kommer en uppdatering av strukturen att ske. 

Majoriteten av nämnderna har fattat beslut om styrkort för år 2021 som 
följer de inriktningar som finns i den strategiska färdplanen.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Fastställa kommunens övergripande styrkort. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 154. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 159. 
Kommunledningskontoret tjänsteskrivelse 2021-06-01. 
Förslag på kommunövergripande styrkort för år 2021. 
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KF § 205 

Tomtpris i Tollarp, Chauffören 2 & 4 
Änr KS 2021/745 

Beslut 
• Besluta tomtpriset för villatomter i Tollarp vid Tollarps Storgata, ska 

vara 120 000 kronor för tomt om 900 kvm med justering med 45 
kr/kvm för arealer som överstiger från 900 kvm. 

 

Sammanfattning 
Tomtpriset berör två fastigheter som ligger på Tollarps Storgata. Fastighe-
terna har beteckningarna Chauffören 2 och Chauffören 4. Infrastruktur är 
utbyggt för de båda fastigheterna. Tomtpriset föreslås till 120 000 kronor 
för tomt om 900 kvm med justering med 45 kr/kvm för areal som översti-
ger 900 kvm. Fastigheterna har tidigare varit ute till försäljning via kom-
munens villatomtskö. Fastigheterna togs dock bort från försäljning då 
området ingår i en ny detaljplan som är under framtagande. Den nya de-
taljplanen kommer fortfarande tillåta villatomtsbebyggelse så därför be-
dömer Kommunledningskontoret fastigheterna som möjliga att sälja innan 
den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Intressenter i kommunens 
villatomtskö kommer tydligt informeras om att en ny detaljplan är under 
framtagande för området innan ett eventuellt köp.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Besluta tomtpriset för villatomter i Tollarp vid Tollarps Storgata, ska 

vara 120 000 kronor för tomt om 900 kvm med justering med 45 
kr/kvm för arealer som överstiger från 900 kvm. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 162. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 165. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-17. 
Översiktskarta. 
Gällande detaljplan. 
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KF § 206 

Förslag till prissättning av verksamhetsmark 
Änr KS 2016/783 

Beslut 
• Godkänna förslag till uppdatering av prissättning samt prissättnings-

modell av verksamhetsmark en enligt detta tjänsteutlåtande. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2020-11-18 §217 beslut om uppdaterade 
riktlinjer för verksamhetsmark i Kristianstads kommun.  

På grund av de reviderade riktlinjerna anser kommunledningskontoret att 
en revidering av försäljningspriset på verksamhetsmark bör ske. Den 
största förändringen mot tidigare beslutade riktlinjer är att fastighetsbild-
ningen inkluderas i priset samt att det är standardiserat hur den infart ska 
se ut som kommunen ska anlägga. För att säkerställa här nämnda åtgärder 
så behövs en generell höjning med 25 kr per kvm.  

Kommunledningskontoret anser att tomtpriset för verksamhetsmark bör 
följa konsumentprisindex med uppräkning årligen med start 1 januari 
2023. Konsumentprisindex ska utgå från oktober 2020. Denna justering 
ska gälla för samtliga reservationsavtal undertecknade av kommunen från 
och med den 1 juli 2021. Här nämnda justering ska föras in i dokumentet 
om riktlinjer för verksamhetsmark. 
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Ny prissättning föreslås enligt tabell i kommunledningskontorets tjänsteut-
låtande 2021-06-02. Prissättningsmodell och en högre höjning än 25 
kr/kvm i Åhus avser att täcka även exploateringskostnaderna för utbygg-
naden av nytt verksamhetsområde i Åhus. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Godkänna förslag till uppdatering av prissättning samt prissättnings-

modell av verksamhetsmark en enligt detta tjänsteutlåtande. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 163. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 166. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-06-02. 
Kartbilagor över verksamhetsområden. 
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KF § 207 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och  
övriga nämnder 
Änr KS 2020/1060 

Beslut 
• Anta Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämn-

der i Kristianstads kommun. 

 

Sammanfattning 
Projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen har 
som uppdrag att se över nämndernas reglementen i kommunen och, föru-
tom att säkerställa att de överensstämmer med gällande lagar och författ-
ningar, ge förslag på hur de kan bli tydligare och mer enhetliga.  

Samtliga nämnder har, efter att ärendet varit ute på remiss, ställt sig bakom 
förslaget om att alla nämnder ska ha ett gemensamt reglemente. 

Projektgruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett nytt, gemensamt 
reglemente, Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämn-
der i Kristianstads kommun, som ska gälla för alla nämnder i kommunen. 

De revideringar som gjorts jämfört med nämndernas nuvarande reglemen-
ten framgår av ett särskilt dokument. 

Kommunstyrelsen återremitterade 2021-05-26 ärendet till kommunled-
ningskontoret. Två ändringar föreslås i förslaget till nytt gemensamt reg-
lemente. I § 13 Närvarorätt tas andra stycket bort som lyder ”Nämnden får 
därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har 
i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.” I § 12 Sammanträde på distans läggs ersättare till. 
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Till det nya reglementet finns en riktlinje, Riktlinje vid revidering av Gemen-
samt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads 
kommun, för det fall reglementet behöver revideras i framtiden. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Anta Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämn-

der i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 §197. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-18 § 196. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-11. 
Barnkonsekvensanalys 2021-03-22. 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-26 § 136. 
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i  
Kristianstads kommun. 
Riktlinje vid revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 
Revidering av samtliga nämnders reglementen. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-04-29 § 90. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Barnkonsekvensanalys arbete och välfärdsförvaltningen 2021-04-08. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-04 § 48. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-08. 
Barnkonsekvensanalys barn- och utbildningsförvaltningen 2021-05-06. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-04-27 § 102. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-05. 
Barnkonsekvensanalys miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
2021-04-05. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-04-22 § 44. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Barnkonsekvensanalys kultur- och fritidsförvaltningen 2021-03-22. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-04-08 § 36. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-24. 
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Barnkonsekvensanalys miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  
2021-03-24. 
Omsorgsnämnden 2021-04-28 § 64. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-08. 
Barnkonsekvensanalys omsorgsförvaltningen 2021-04-08. 
Räddningsnämndens beslut 2021-04-21 § 13. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-03-29. 
Barnkonsekvensanalys räddningstjänsten 2021-03-29. 
Tekniska nämndens beslut 2021-04-22 § 43. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-30. 
Barnkonsekvensanalys tekniska förvaltningen 2021-03-30. 
Överförmyndarnämndens beslut 2021-04-22 § 32. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-04-12. 
Barnkonsekvensanalys överförmyndarkansliet 2021-04-12. 
Förstudie 2020-09-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-16 § 248. 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-12-12 § 242. 
Projektdirektiv, 2020-01-07. 
Projektbeskrivning, 2020-04-29. 
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KF § 208 

Redovisning av lokalt partistöd för år 2020 
Änr KS 2021/156 

Beslut 
• Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Socialdemokrater-

nas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets redovisningar av parti-
stöd för år 2020 uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt parti-
stöd i Kristianstads kommun. 

• Partistöd för år 2022 ska utbetalas under januari månad 2022 i enlig-
het med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun till 
Krist-demokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

• Partistöd för år 2022 betalas inte ut till Centerpartiet då redovisningen 
för partistöd för år 2020 inte har lämnats in inom den föreskrivna tiden 
i enlighet med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kom-
mun. 

 

Sammanfattning 
Redovisningen av partistöd ska avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. 

Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sveri-
gedemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat redovisningar av partistöd 
för år 2020. Redovisningarna av partistöd för år 2020 uppfyller kraven 
enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

Centerpartiet har lämnat redovisning av partistöd 2021-08-09. Centerpar-
tiet har inte lämnat in redovisningen inom den tid som kommunallagen 
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föreskriver. Om redovisning inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år enligt riktlinje för 
kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Kristdemokraternas, Liberalernas, Moderaternas, Socialdemokrater-

nas, Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets redovisningar av parti-
stöd för år 2020 uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt parti-
stöd i Kristianstads kommun. 

• Partistöd för år 2022 ska utbetalas under januari månad 2022 i enlighet 
med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun till Krist-
demokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverige-
demokraterna och Vänsterpartiet. 

• Partistöd för år 2022 betalas inte ut till Centerpartiet då redovisningen 
för partistöd för år 2020 inte har lämnats in inom den föreskrivna tiden i 
enlighet med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 198. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-18 §  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-10. 
Centerpartiets redovisning av partistöd för år 2020. 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd för år 2020. 
Liberalernas redovisning av partistöd för år 2020. 
Moderaternas redovisning av partistöd för år 2020. 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd för år 2020. 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för år 2020. 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd för år 2020. 
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KF § 209 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2022 
Änr KS 2021/826 

Beslut 
• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2022 enligt bilaga, 

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2022. 

Deltar inte i beslutet 

Den socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet om att fastställa ny 
VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2022 enligt bilaga, VA-taxa för 
Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2022. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet att 
ärendet ska avgöras idag enligt följande: 

”Den Socialdemokratiska gruppen yrkade på återremiss för komplettering 
och reserverar sig mot beslutet att behandla ärendet vid dagens kommun-
fullmäktigesammanträde. 

Den socialdemokratiska gruppen framför stark kritik mot arbetsgången 
gällande VA-taxan och motsäger sig att politiken förväntas formulera en 
taxa som bygger på förvaltningens tidigare kostnadsmassa, i avsaknaden av 
en uppdaterad VA-plan för framtiden. VA-taxan är ett politiskt styrmedel 
för att påverka konsumtionen av, och tillgången till, vårt viktigaste livsme-
del. Taxan är gränssättande för planeringen av investeringar. Det bör av det 
skälet vara en tydlig koppling mellan besluten om genomförandeplaner, 
taxa och investeringsbesluten. Det saknas en politiskt beslutad VA-plan 
som tar sikte på hur verksamheten skall utvecklas och de politiska priorite-
ringarna är inte vägledande i planeringsarbetet. För att kunna ha rimlig 
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framförhållning framåt bör såväl taxa som investeringsbeslut ske samtidigt 
i KF, med en relevant VA-plan som underlag för de politiska diskussioner-
na. Enligt vår mening skall politiken vara vägledande och ansvarsbärande 
för såväl kostnadsutveckling som för ambition och leverans för VA-
kollektivet.  

Den socialdemokratiska gruppen kommer vidare inte delta vid beslut om 
taxa för vatten och avlopp 2021-09-14.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Qalinle Dayib (C) och Anders Fredriksson (L) yrkar bifall till Kommunsty-
relsens förslag till beslut. 

Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot att ärendet ska åter-
remitteras till Kommunstyrelsen och finner att Kommunfullmäktige beslu-
tar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner 
följande ordning: 

Ja – Ärendet ska avgöras idag. 

Nej – Ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen. 

Med 44 ja röster, 17 nej röster, tre som avstår och en frånvarande beslutar 
Kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. 
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Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 7 % 
från 2022-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2022 enligt bilaga, 

VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 173. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 152. 
Tekniska nämndens beslut 2021-05-27 § 58. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-05. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
PM – Förslag till höjning av brukningsavgifter 2022, 2021-03-22. 



OMRÖSTNINGSPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE  1(3) 

 

  

Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-09-14 
Ärende 12 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2022 

Ja för att ärendet ska avgöras idag 

Nej för att ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen 

Ledamöter   Ersättare Ja Nej Avstår Frånv. 

Förnamn Efternamn Parti      

Ludvig Ceimertz M  X    

Stefan Haskå M Torgil Rundcrantz X    

Franc Krizanec M  X    

Peter Johansson M  X    

Göran Montan M Bo Eriksson X    

Emelie Nyberg  M Mikael Nissen X    

Sylvia Olander M  X    

Lena Olsson M  X    

Camilla Palm M  X    

Jesper Persson M  X    

Christina Silverbern M  X    

Eva Wemby M Monica Roos X    

Kamilla Danielsson L  X    

Elisabeth Disley L  X    

Anders Fredriksson L  X    

Radovan Javurek L  X    

Anna-Kerstin Larsson L  X    

Pierre Månsson L  X    

Daniél Tejera  L  X    

Lisbeth Thorsson L  X    

Henny Tillberg L  X    

Qalinle Dayib  C  X    

Lena Holst  C  X    
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Ledamöter   Ersättare Ja Nej Avstår Frånv. 

Förnamn Efternamn Parti      

Ulf Persson C  X    

Katharina Weber C Karl Gemfeldt X    

Christina Borglund KD  X    

Alexander Harrison KD  X    

Jan Svensson KD  X    

Dan Berger S   X   

Birgitta Book S   X   

Jan Carlsson S   X   

Martin Hallingström Skoglund S   X   

Qazim Hasanaj S   X   

Katarina Honoré S   X   

Johan Kronbäck Angsmo S   X   

Kristina Lindbåge S   X   

Sabina Månsson Hultgren S   X   

Jens Nordwander S Bo Kron  X   

Helen Persson S   X   

Therese Sturesson S   X   

Anders Svensson S   X   

Anders Tell S   X   

Ulrika Tollgren S   X   

Agneta Wandefors Hörström S   X   

Fredrik Winberg S   X   

Sarah Levin V Jan Nordström   X  

Mikael Persson V    X  

Örjan Björk SD Bengt Wendel X    

Ulf Börkell SD Christian Holstein X    

Annelie Fälth Simonsson SD  X    

Annette Granath SD  X    

Bengt Håkansson SD Ersätts inte    X 
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Ledamöter   Ersättare Ja Nej Avstår Frånv. 

Förnamn Efternamn Parti      

Jacob Melin SD Niklas Laudén X    

Anders Nilsson SD  X    

Bo Nilsson SD  X    

Carl Henrik Nilsson SD  X    

Niclas Nilsson SD  X    

Björn Nordeman SD Marianne Hellgren 
Wendel X    

Dick Nystrand SD  X    

Anita Reimers SD  X    

Fia Rosenstråle SD  X    

Leino Svensson  SD  X    

Björn Söder SD Dan Björk X    

Abdikarim Hassan  Ingrid Bromander   X  

Bo Silverbern M  X    

Totalt 44 17 3 1 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 210 

Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och  
avlopp 
Änr KS 2021/476 

Beslut 
• Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-

vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att det om-
fattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

 

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

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

vatten, spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att det om-
fattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 196. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-18 § 195. 
Tekniska nämndens beslut 2021-03-25 § 33. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-02. 
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1,2,3,4). 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 211 

Motion - Agenda 2030 - för ett hållbart Kristianstad 
Änr KS 2019/1228 

Beslut 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2021-05-13. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår i motionen att med Agenda 2030-målen som 
grund inrätta ett Agenda 2030-råd, att varje förvaltning och bolag utser en 
Agenda 2030-samordnare, att organisationen med avseende på hållbar-
hetsfrågorna ses över, samt att Agenda 2030-rådet tillförs ekonomiska 
resurser. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-16 att ge avdelningen för tillväxt och 
hållbar utveckling uppdraget att ansvara för de strategiska, kommunkon-
cernövergripande hållbarhetsfrågorna. Avdelningen fick även i uppdrag att 
ta fram ett koncernövergripande styrdokument som ska samla hållbarhets-
arbetet. Kommunstyrelsen beslutade att kommunstyrelsens arbetsutskott 
ska vara styrgrupp för arbetet med Agenda 2030. Kommunfullmäktige 
beslutade 2021-02-09 att koncernövergripande miljöstrategiska ansvars-
områden, härunder miljömålsarbetet och miljöstöd till upphandlingen, 
överförs från miljö och hälsoskyddsnämnden till kommunstyrelsen.  
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Som ett resultat av detta har en tjänstepersonsfunktion bildats på avdel-
ningen för tillväxt och hållbar utveckling, vars syfte är att samordna det 
befintliga hållbarhetsarbetet, skapa en tydligare struktur, lyfta synergier 
samt identifiera områden där hållbarhetsarbetet kan stärkas eller anpassas 
– i linje med Agenda 2030 och de globala målen. Funktionen ska ta fram 
interna riktlinjer för hur representanter från samtliga förvaltningar och 
bolag ska bidra till arbetet. Hållbarhetsfunktionens arbete rapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2021-05-13. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 178. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 154. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-13. 
Remiss 2020-01-03. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-10 § 290. 
Motion 2019-11-29. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 212 

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

Beslut 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-

nämndens beslut 2021-05-04 § 47. 

Reservationer 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carl Henrik 
Nilssons (SD) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) har i en motion 2021-02-03 till kommunfullmäktige före-
slagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjlighe-
terna och ekonomiska förutsättningar för att låta kommunens skolklasser 
besöka Uppåkra Arkeologiska Center som en del i undervisningen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Undervisande lärare beslutar om hur undervisningen av eleverna kring det 
centrala innehållet i kursplanerna ska organiseras och genomföras. Det är 
redan idag möjligt för rektor att inom tilldelad ekonomisk ram besluta att 
tillställa medel till ansvarig undervisande lärare att genomföra studiebesök 
på Uppåkra Arkeologiska Center. 

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

nämndens beslut 2021-05-04 § 47. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 179. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09 § 155. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-04 § 47. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-08. 
Barnkonsekvensanalys 2021-04-08. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 27. 
Motion 2021-02-03. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 213 

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

Beslut 
• Avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-05-11. 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet gällande att Kristianstad 
kommun inte ansluter sig till ICAN cities appeal. Vi socialdemokrater anser 
att det är rimligt att anse detta som en lokal fråga och inte utrikespolitik. 
Eftersom kommunerna, även vår, har en central roll i samhällets krisbered-
skap. Vi har ansvar för att göra riskanalyser och planera för hur vi kan 
minska risken för att något drabbar oss och vår verksamhet.  

Arbetet med Agenda 2030 är ju aktuellt även för vår stad, Det är globala 
mål men vi på lokal nivå arbetar med dem. Jämförbart med kärnvapenfrå-
gan eftersom flertalet av de globala målen berör lokala frågor så som sä-
kerhet, minska våd, skydda kultur- och naturarv. Så denna fråga är en högst 
aktuell lokal fråga. Det handlar om vår stad, det handlar om vår natur, det 
handlar om våra medborgare.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar bifall till motionen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sabina 
Månsson Hultgrens (S) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner 
följande ordning: 

Ja – Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej – Sabina Månsson Hultgrens (S) förslag att bifalla motionen. 

Med 47 ja röster, 17 nej röster och en frånvarande beslutar Kommunfull-
mäktige enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S) föreslår i en motion att Kristianstads kom-
mun ska ansluta sig till ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons) cities appeal. ICAN är ett internationellt upprop med målsättning 
att förbjuda kärnvapen genom att sätta press på regeringar som inte ratifi-
cerat FN:s konvention om kärnvapenförbud. Genom att ansluta sig till 
uppropet uppmanas svenska regeringen att underteckna och ratificera 
FN:s kärnvapenförbudskonvention. 

Kommunfullmäktige i Göteborg fattade beslut om att ansluta sig till uppro-
pet 2020-08-20 och är därmed först i landet att göra detta. Förvaltningsrät-
ten i Göteborg slår fast i en dom från 2021-02-26, att beslutet upphävs då 
det bryter mot kommunallagen för en kommun att ta sig an frågor som rör 
utrikes –och säkerhetspolitik. 

Kommunledningskontoret bedömer att motionen bör avslås, eftersom det 
inte faller inom ramen för den kommunala kompetensen, men hänvisning 
till 2 kap. § 2 i KL samt att förvaltningsrättens dom ska anses vara prejudi-
cerande. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Avslå motionen med hänvisning till kommunledningskontorets  

tjänsteutlåtande 2021-05-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23 § 180. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-15 § 181. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-11. 
Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål 11052-20, 2021-02-26. 
Remiss 2020-09-25. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 125. 
Motion 2020-09-11. 



Voteringslista nr. l
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 klockan 08:57:08

16 Motion - Stoppa kärnvapenhotet - anslut Kristianstads kommun till SCAN cities appeal

Pos Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Franv

l Franc Krizanec IM) Alla   X      
2 Stefan Haskå (M) Alla l orgel Rundcrantz X      
3 Ludvig Ceimertz (M) Alla   X      
4 PeterJohansson (MF) Alla   X      
5 Pierre Månsson IL) Alla   X      
6 Radovan Javurek (L) Alla   X      
7 Ulf Persson lc) Alla   X      
8 Katharina Weber (c) Alla Karl Gemfeldt X      
9 Fredrik Winberg (s) Alla     Å    
10 Katarina Honor6 (s) Alla     X    
1 1 Kristina Lindbåge (s) Alla     Ä    
12 Anders Tell (s) Alla     Å    
13 Niclas Nilsson (SD) Alla   X      
14 Carl-Henrik Nilsson (SD) Alla   X      
15 Bo Nilsson ISD) Alla   X      
16 Björn Nordeman (SD) Alla Marianne Hellgren Wendel X      
17 Emelie Nyberg (M) Alla Mikael Nissen X      
18 Lena Ohlsson (M) Alla   X      
19 Sylvia Olander lw) Alla   X      
20 Christina Silverbern (M) Alla   X      
21 Daniel Tejera IL) Alla   X      
22 Anna-Kerstin Larsson (L) Alla   X      
23 Qalinle Dayib (c) Alla   X      
24 Lena Holst lc) Alla   X      
25 Jens Nordwander (q Alla Bo Kron   Ä    
26 Dan Berger IS) Alla     X    
27 Agneta Wandefors-Hörström (s) Alla     Å    
28 Anders Svensson (s) Alla     X    
29 Annelie Fälth Simonsson (SD) Alla   X      
30 Fia Rosenstråle (SD) Alla   Ä      
31 Ulf Börkell (SD) Alla Christian Holstein X      
32 Annette Granath (SD) Alla   X      
33 Göran Montan (M) Alla Bo Eriksson X      
34 Jesper Persson IM) Alla   X      
35 Camilla Palm (M) Alla   X      
36 Ewa Wemby IM) Alla Monica Roos Å      
37 Kamilla Danielsson (L) Alla   X      
g benny Tillberg

Abdikarim Hassan
(L) Alla   X      
(-) Alla Ingrid Bromander       '%

40 Mikael Persson (v} Alla   X      
41 Sabina Månsson Hultgren (s) Alla     Å    
42 Therese Sturesson (s) Alla     X    
43 Jan Carlsson (s) Alla     Ä    
44 Ulrika Tullgren (s) Alla     X    
45 Björn Söder (SD) Alla Dan Björk Å      
46 Jacob Melin (SD) Alla Niklas Laudön X      
47 Dick Nystrand (SD) Alla   Å      
48 Anders Nilsson (SD) Alla   X      
49 Bo Silverbern (M) Alla   Å      
50 Alexander Harrison (KD) Alla X      transport: l )r l 12 l U l 'KO
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da aAtt r.

.w
agar

Sida 2 av 2

Transport: 37 12 0 l  
Pos Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja W Avst Frånv  
51 Jan Svensson (KD) Alla   X        
52 Christina Borglund (KD) Alla   X        
53 Elisabeth Disney IL) Alla   X        
54 Anders Fredriksson (L) Alla   X        
55 Lisbeth Thorsson (L) Alla   X        
56 Sarah Levin (w Alla Jan Nordström X        
57 Martin Hallingström Skoglund (s) Alla     X      
58 Birgitta Book (s) Alla     X      
59 Qazim Hasanal (s) Alla     X      
60 Helen Persson ($) Alla     X      
61 Leino Svensson (SD) Alla   X        
62 öman Björk (SD) Alla Bengt Wendel X        
63 Susanna Svensson (SD) Alla   X        
64 Bengt Håkansson (SD) Alla         X  
65 Johan Kronbäck (s) Alla     X      

SUMMA: 46 17 0 +  
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Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 214 

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

Beslut 
• Anse motionen besvarad. 

Reservationer 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Niclas Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag till beslut mot Niclas Nils-
sons (S) förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs och ska genomföras. Kommunfullmäktige godkänner 
följande ordning: 

Ja – Bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej – Niclas Nilssons (SD) förslag att bifalla motionen. 

Med 49 ja röster, 15 nej röster och en frånvarande beslutar Kommunfull-
mäktige enligt Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna inkom 2021-02-08 med en motion där de efterfrågar 
en utredning kring möjligheten att införa 2 timmars fri parkering med P-
skiva på Östra Vallgatan, Tivoligatan samt Västra Vallgatan. Samt utredning 
om omfattningen av idag gällande lastplatser på nämnda gator är relevant 
eller fler p-platser kan tillskapas. 

Att införa fri parkering med P-skiva på offentlig plats på nämnda gator är 
inte möjligt enligt den offentligrättsliga lagstiftningen då Kristianstads 
kommun föreskrivit genom en lokal trafikföreskrift (LTF) att parkerings-
avgift ska tas ut på parkeringsplatser i centrum. Däremot har andra åtgär-
der nyligen utförts för att göra Kristianstad centrum mer attraktivt för 
besökare genom att en ny parkeringstaxa och en ny parkerings-zon har 
införts. 

Vad gäller lastplatserna är tekniska förvaltningens uppfattning att det finns 
ett fortsatt stort behov av lastplatser på berörda gator för att verksamhe-
terna i centrum ska kunna lasta och lossa på ett trafiksäkert och smidigt 
sätt utan att behöva trafikera gågatorna. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-25 § 201. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-18 § 200. 
Tekniska nämndens beslut 2021-06-24 § 74. 
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-24. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-14 § 87. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 28. 
Motion 2021-02-08. 



Voteringslista nr. 2
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2021 klockan 09:17:28

1 7 Motion - Inför två timmars fri parkering med p-skiva i centrum

Z+lv ''Sidan av2

Pos edamöter HARI reis rsallare          
l rang Krizanec (M)              
2 tefan Haskå     l QI gli raul luGI al IK          
3 -udvig Ceimertz (M) Ana            
4 )eterJohansson                
5 )terre Månsson                
6 Radovan Javurek   Hiva            
7 Ulf Persson lu) nita   Y        
8 Katharina Weber                
9 Fredrik Winberg                
10 Katarina Honorö                
1 1 Kristina Lindbåge                
12 Anders Tell                
13 Niclas Nilsson                
14 Carl-Henrik Nilsson (bu)              
15 Bo Nilsson                
16 Björn Nordeman     lvlalialllle rletlyiul l vvvllucl          
17 Emelie Nyberg                
18 Lena Ohlsson                
19 Sylvia Olander                
20 Christina Silverbern (M) Ana   Y      
21 Daniel Tejera              
22 Anna-Kerstin Larsson              
23 Qalinle Dayib tu)            
24 Lena Holst (u)            
25 Jens Nordwander (Ö)            
26 Dan Berger              
27 Agneta Wandefors-Hörström (b) nita          
28 Anders Svensson              
29 Annelie Fälth Simonsson              
30 Fia Rosenstråle   Ana     Y    

  31 UlfBörkell   Ana \.,rii isla i i nui LUH i   Y    
  32 Annette Granath              
  33 Göran Montan              
  34 Jesper Persson              
  35 Camilla Palm              
  36 Ewa Wemby              
  37 Kamilla Danielsson              
  38 benny Tillberg              
  39 Abdikarim Hassan L-J            
  40 Mikael Persson lv)            
  41 Sabina Månsson Hultg ren              
  42 Therese Sturesson   Ana          
  43 Jan Carlsson lö) nita   Y      
  44 Ulrika Tullgren   nita     Y    
  45 Björn Söder lsu) Ana Liam hjul rt   Y    
  46 Jacob Melin              
  47 Dick Nystrand              
  48 Anders Nilsson   Ana   Y      
  49 Bo Silverbern   Hiva          
  50 Alexander Harrison l (KU) l ella     n #

  l ialnpvlc' l.i)E-' l /u l ' l "
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Post Ledamöter parti Krets Ersauare   lqvJ      
51 Jan Svensson   Ana            
52 Christina Bglalund [KU) Ana            
53 Elisabeth Disley   Aha            
54 Anders Fredriksson                
55 Lisbeth Thorsson (L) Alla            
56 Sarah Levin (v) Klia            
57 Martin Haypg!!!gy..glSggly!!g (s) Alla            
58 Birgitta Book   Alla            
59 Qazim Hasanal                
60 Helen Persson (s) Alla            
61 Leino Svensson (bu) Alla            
62 örjan Björk     uenglvveituei          
63 Susanna Svensson   Alla         Y  
lu Bengt Håkansson               F
l 65           F
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 215 

Motion - Blodgivning på betald arbetstid för  
anställda 
Änr KS 2021/1222 

Beslut 
• Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Carl Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) föreslår i en 
motion att utreda möjligheten för anställda i Kristianstad kommun att ge 
blod på betald arbetstid och att utreda möjligheten att Kristianstad kom-
mun som arbetsgivare ska upplysa alla anställda samt uttala sig positivt till 
att anställda blir blodgivare. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-09. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 216 

Motion - Ta arbetsgivaransvar för våldsutsatta! 
Änr KS 2021/1218 

Beslut 
• Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) föreslår i en motion att Kristianstad kommun ska ta 
arbetsgivaransvar för våldsutsatta genom att rutinmässigt ställa frågor om 
våld i nära relation till anställda. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-09-12. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 217 

Interpellation - Tystnadskultur i Kristianstads  
kommun? 
Änr KS 2021/1213 

Beslut 
• Interpellationen får framställas och besvaras vid Kommunfullmäktiges 

nästkommande sammanträde. 

 

Sammanfattning 
Interpellation från Niclas Nilsson (SD) till Kommunstyrelsens ordförande 
Pierre Månsson (L) - Tystnadskultur i Kristianstads kommun? 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-09-09. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 218 

Medborgarförslag - Utebad på platsen för Tivolibadet 
Änr KS 2021/150 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag ett utebad 

på platsen för Tivolibadet. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 219 

Medborgarförslag - En badplats på badhustomten 
Änr KS 2021/152 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en 

badplats vid platsen för Tivolibadet. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 220 

Medborgarförslag - Bygg ett kallbadhus i slutet på  
Åhusbryggan 
Änr KS 2021/153 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att ett kallbadhus ska 

byggas i slutet på Åhusbryggan. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-02-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 221 

Medborgarförslag - Mobil eller fast utomhuspadel-
anläggning på ena tennisbanan i Åhus, Vanneberga 
Änr KS 2021/657 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att en mobil eller fast utom-

huspadelanläggning anläggs på ena tennisbanan i Åhus, 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-05-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 222 

Medborgarförslag - Anlägg banområde för vatten-
skoter vid Täppetstranden 
Änr KS 2021/924 

Beslut 
• Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att ett banområde 

för vattenskoter anläggs vid Täppetstranden. 

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att frågan inte är en kom-
munal angelägenhet. 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 2021-06-13. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 223 

Medborgarförslag - Bygg farthinder på Fullriggarvägen  
i Åhus 
Änr KS 2021/947 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att ett farthinder ska 

byggas på Fullriggarvägen i Åhus. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-06-17. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 224 

Medborgarförslag - Beachvolleybollplan på gröningen  
på Helgedal 
Änr KS 2021/950 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en 

beachvolleybollplan anläggs på gröningen på Helgedal. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-06-20. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 225 

Medborgarförslag - Renovering av gamla järnvägs-
bron över Helge å vid Finlandshusen i Kristianstad 
Änr KS 2021/960 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att den gamla 

järnvägsbron över Helge å vid Finlandshusen i Kristianstad renoveras. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-06-28. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 226 

Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 70km/h  
till 40km/h förbi korsningen Snälltågsvägen/ 
Kung Knuts Väg 
Änr KS 2021/978 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att hastig-

heten sänks från 70km/h till 40km/h förbi korsningen mellan Snälltågsvä-
gen och Kung Knuts Väg. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-06-29. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 227 

Medborgarförslag - Pumptrack i Tivoliparken eller  
annan lämplig plats 
Änr KS 2021/991 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en 

pumptrack anläggs i Tivoliparken eller annan lämplig plats. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 228 

Medborgarförslag - Tidsbegränsa parkeringsplats på  
Sjögatan 
Änr KS 2021/995 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att parkering på par-

keringsplats på Sjögatan tidbegränsas. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-04. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 229 

Medborgarförslag - Shoppingbuss mellan C4-
shopping, Galleria Boulevard och Härlövs handels-
område 
Änr KS 2021/1036 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Gärs Köpinge, föreslår i ett medborgarförslag en shop-

pingbuss mellan C4-shopping, Galleria Boulevard och Härlövs handelsom-
råde. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-17. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 230 

Medborgarförslag - Hundlatriner i södra Äspet i Åhus 
Änr KS 2021/1037 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts upp 

hundlatriner i södra Äspet i Åhus. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-19. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 231 

Medborgarförslag - Låt konstnärer måla på gavlar  
eller andra platser 
Änr KS 2021/1040 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att låta 

konstnärer måla på gavlar eller andra platser där det är möjligt. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-19. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 232 

Medborgarförslag - Samarbete mellan kommunen  
och Skånemejerier för väggmålning 
Änr KS 2021/1044 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 

ska samarbeta med Skånemejerierna för en väggmålning på Skånemejeri-
ernas fastighet. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-25. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 233 

Medborgarförslag - Skatepark i Gärds Köpinge 
Änr KS 2021/1053 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Gärds Köpinge, föreslår i ett medborgarförslag 

att en skatepark anläggs i Gärds Köpinge. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-29. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 234 

Medborgarförslag - Asfaltera cykelleden mellan  
Everöd och Maglehem 
Änr KS 2021/1057 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Degeberga, föreslår i ett medborgarförslag att cykelle-

den mellan Everöd och Maglehem asfalteras. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-07-31. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 235 

Medborgarförslag - Sätt upp hundlatriner vid  
promenadvägarna i nya Prästaskogen 
Änr KS 2021/1076 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det sätts 

upp hundlatriner vid promenadvägarna i nya Prästaskogen. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-10. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 236 

Medborgarförslag - Höj felparkeringsavgiften i  
Kristianstads kommun 
Änr KS 2021/1081 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att felpar-

keringsavgiften i Kristianstads kommun höjs. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-12. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 237 

Medborgarförslag- Hundrastgård vid Sommarlust 
Änr KS 2021/1088 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en 

hundrastgård anläggs vid Sommarlust. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-15. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 238 

Medborgarförslag - Enkelriktning av Vångavägen  
med infart från Tegelbruksvägen 
Änr KS 2021/1091 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Vånga-

vägen, med infart från Tegelbruksvägen, enkelriktas. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-11. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 239 

Medborgarförslag - Höj hastigheten på Snapphane-
vägen sträckan Härlövsängaleden – Tegelbruks-
vägen 
Änr KS 2021/1116 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att hastig-

heten på Snapphanevägen sträckan Härlövsängaleden – Tegelbruksvägen 
höjs. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-18. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 240 

Medborgarförslag - Blommor och planteringar i  
rondellen för korsningen mellan Flötövägen och  
Kristianstadsvägen i Åhus 
Änr KS 2021/1185 

Beslut 
• Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag blommor och plante-

ringar i rondellen för korsningen mellan Flötövägen och Kristianstadsvä-
gen i Åhus. 

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att frågan inte är en kom-
munal angelägenhet. Rondellen ägs av Trafikverket. 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 medlem-
mar och som inte är statens, en annan kommuns, en annan regions eller 
landstings eller någon annans. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-31. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 241 

Medborgarförslag - Farthinder på Kvarnäsvägen  
i Viby vid korsning med gång och cykelväg 
Änr KS 2021/1186 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att farthinder 

byggs på Kvarnäsvägen i Viby vid korsningen med gång och cykelväg. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-08-31. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 242 

Medborgarförslag - Kallbadhus i kommunen 
Änr KS 2021/1191 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

ett kallbadhus byggs i Åhus. 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-09-06. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-09-14  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 243 

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. 

• Ulrika Tollgren (S) ställer fråga till Pierre Månsson (L) om en lösning 
för elever och lärare fram till Allöskolans invigning. 

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 

• Anders Tell (S) ställer fråga till Peter Johansson (M) om när pollare i 
Kristianstads centrum ska vara installerade. 

Peter Johansson (M) svarar på frågan. 

• Ulrika Tollgren (S) ställer fråga till Christina Borglund (KD) om det 
tillfälliga bygglovet som löpt ut för Fristorpsskolans verksamhet. 

Christina Borglund (KD) svarar på frågan. 

• Carl Henrik Nilsson (SD) ställer fråga till Peter Johansson (M) om arbe-
tet med Östermalms Park. 

Peter Johansson (M) svarar på frågan. 
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