
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-10-19 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-15:35. 

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Amanda Svensson, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Anna-Kerstin Larsson Bengt Håkansson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-10-19 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 246-248, 250-251 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Anna-Kerstin Larsson Bengt Håkansson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 246-248, 
250-251 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-10-20 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-11-11 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-10-19 
    
Bilaga 1    
    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Torgil Rundcrantz istället för 
Stefan Haskå (M) Franc Krizanec (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) Jörgen Johnsson (L) istället 
för Anders Fredriksson (L) 

 Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) Pierre Månsson (L) 

 Daniél Tejera (L) Ann-Charlotte Lindner (L) 
istället för Lisbeth Thorsson (L) Henny Tillberg (L) 

 Qalinle Dayib (C) Ingrid Karlsson (C) istället för 
Lena Holst (C) Ulf Persson (C) 

 
Karl Gemfeldt (C) istället för 
Katharina Weber (C) Christina Borglund (KD) Elsebeth Lemche (KD) istället 

för 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) Thomas Nilsson (S) istället för 
Johan Kronbäck Angsmo (S) Kristina Lindbåge (S) 

 Sabina Månsson Hultgren (S) Bo Kron (S) Helen Persson (S) 

 
Tommy Nilsson (S) istället för 
Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) Anders Tell (S) 

 Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström (S) Fredrik Winberg (S) 

 
Ingrid Bromander (V) istället 
för Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) Abdikarim Hassan (-) 

 Örjan Björk (SD) Ulf Börkell (SD) Annelie Fälth Simonsson (-) 

 
Annette Granath (SD), §§ 250-
251 Bengt Håkansson (SD) Christian Holstein (SD) 

istället för Jacob Melin (SD) 

 Anders Nilsson (SD) Bo Nilsson (SD) Dan Björk (SD) istället för 
Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Niclas Nilsson (SD) Björn Nordeman (SD) Dick Nystrand (SD) 
 Anita Reimers (SD) Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (SD) 
 Björn Söder (SD)   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-10-19 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-15:35. 

 
Beslutande Bilaga 2             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Amanda Svensson, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Anna-Kerstin Larsson Bengt Håkansson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2021-10-28 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 244-245, 249, 252-281 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Anna-Kerstin Larsson Bengt Håkansson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige §§ 244-245, 
249, 252-281 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-10-29 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-11-20 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2021-10-19 
    
Bilaga 2    
    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Torgil Rundcrantz istället för 
Stefan Haskå (M) Franc Krizanec (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) Jörgen Johnsson (L) istället 
för Anders Fredriksson (L) 

 Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) Pierre Månsson (L) 

 Daniél Tejera (L) Ann-Charlotte Lindner (L) 
istället för Lisbeth Thorsson (L) Henny Tillberg (L) 

 Qalinle Dayib (C) Ingrid Karlsson (C) istället för 
Lena Holst (C) Ulf Persson (C) 

 
Karl Gemfeldt (C) istället för 
Katharina Weber (C) Christina Borglund (KD) Elsebeth Lemche (KD) istället 

för 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) Thomas Nilsson (S) istället för 
Johan Kronbäck Angsmo (S) Kristina Lindbåge (S) 

 Sabina Månsson Hultgren (S) Bo Kron (S) Helen Persson (S) 

 
Tommy Nilsson (S) istället för 
Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) Anders Tell (S) 

 Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström (S) Fredrik Winberg (S) 

 
Ingrid Bromander (V) istället 
för Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) Abdikarim Hassan (-),  

§§ 244-245, 249, 252-280 

 Örjan Björk (SD) Ulf Börkell (SD) Annelie Fälth Simonsson (-) 

 
Annette Granath (SD), §§ 252-
281 Bengt Håkansson (SD) Christian Holstein (SD) 

istället för Jacob Melin (SD) 

 Anders Nilsson (SD) Bo Nilsson (SD) Dan Björk (SD) istället för 
Carl Henrik Nilsson (SD) 

 Niclas Nilsson (SD) Björn Nordeman (SD) Dick Nystrand (SD) 
 Anita Reimers (SD) Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (SD) 
 Björn Söder (SD)   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 244 

Delgivningar 
Änr KS 2020/1432 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/1274 Hid 2021.5516-5517 
Revisionsrapport Uppföljande granskning av överförmyndarnämndens 
verksamhet. 

Änr 2021/1108 Hid 2021.5183 
Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot/ersättare för ledamot i Kommunfull-
mäktige efter Ewa Jakobsen (M). 

Änr 2021/1056 Hid 2021.5724 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 – Svar på revisionsrapport uppfölj-
ning - Trygga köp. 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 245 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige - 
Shrouq Alarini (S) 
Änr KS 2021/1359 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

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

 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2021-10-06. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 246 

Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i arbete och 
välfärdsnämnden för Titti Tingström (S) 
Änr KS 2021/1362 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Lars Sjöberg (S) till ersättare i arbete och välfärdsnämnden efter 
Titti Tingström (S) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Lars Sjöberg (S) till ersättare i arbete och välfärdsnämnden efter 
Titti Tingström (S) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-10-19 § 37. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-10-11. 
Avsägelse 2021-10-07. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 247 

Fyllnadsval som ledamot i arbete och välfärds-
nämnden för Neta Andersson (S) 
Änr KS 2021/1102 

Beslut 
• Välja Titti Tingström till ledamot i arbete och välfärdsnämnden efter 

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

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Välja Titti Tingström till ledamot i arbete och välfärdsnämnden efter 

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

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-10-19 § 38. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-10-11. 
Kommunfullmäktige 2021-09-14 § 195. 
Avsägelse 2021-08-19. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 248 

Avsägelse och fyllnadsval som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Shrouq Alarini (S) 
Änr KS 2021/1359 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Tony Nilsson (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Shrouq Alarini (S) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Tony Nilsson (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
efter Shrouq Alarini (S) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2021-10-19 § 39. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-10-11. 
Avsägelse 2021-10-06. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 249 

Delårsrapport januari-augusti 2021 
Änr KS 2021/1153 

Beslut 
• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2021. 

• Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

• Avslå Arbete och välfärdsnämndens äskande om 11 miljoner kronor. 

Reservationer 

Mikael Persson (V) och Ingrid Bromander (V) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet enligt följande: 

”Först och främst skall det sägas att detta är ett mycket udda år. Det tapp i 
den nationella ekonomin som många prognosinstitut trodde skulle komma 
har inte blivit verklighet och istället står nu kommunen med drygt 116 
miljoner mer i skatteintäkter än någon av oss kunde ana. Till detta kommer 
en hel del andra effekter från pandemin där några sparar kommuner peng-
ar och annat kostar. Sammantaget står vi nu efter augusti månad med ett 
ytterligare överskott på 225 miljoner. 

Dock finns ett undantag och det gäller arbete- och välfärdsnämnden som 
signalerar att en kombination av covid, ökat social utsatthet och sänkt 
etableringsersättning gör att de inte klarar budget utan äskar 11 miljoner 
extra. En summa som inte ens uppgår till 5 % av de extra intäkter kommu-
nen fått under året. Utifrån de signaler som finns i kommunen med ökad 
ekonomisk utsatthet, social isolering och risk för ett uppdämt behov av 
insatser mot våld i nära relationer är detta en summa som Vänsterpartiet 
menar är oerhört angelägen att bevilja.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Vänsterpartiet yrkade bifall till arbete- och välfärdsnämndens äskande om 
11 miljoner, då vårt yrkande inte vann kommunfullmäktiges stöd reserve-
rar vi oss mot beslutet.” 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Pierre Månsson (L), Anders Tell (S), Daniél Tejera (L) och Niclas Nilsson 
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till arbete och välfärdsnämndens äskande 
om 11 miljoner. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag 
till första och andra beslutssats mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till första och andra 
beslutssats. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut om att avslå 
arbete och välfärdsnämndens äskande om 11 miljoner mot Mikael Pers-
sons (V) med fleras förslag att bifalla arbete och välfärdsnämndens äskan-
de om 11 miljoner och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag till beslut om att avslå arbete och välfärdsnämndens 
äskande om 11 miljoner. 

 

Sammanfattning 
Delårsresultat för perioden januari till och med augusti 2021 uppgår till  
+ 405,7 mkr. Resultatprognosen för helåret beräknas till +307,9 mkr (in-
klusive vatten och avlopp), vilket är 224,9 mkr högre än budgeterat och 
34,0 mkr lägre än delårsresultatet i bokslutet för år 2020. 

Nämnder, styrelser och bolag har lämnat delårsrapporter i enlighet med 
lämnade direktiv.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Detta är första gången den nya strategiska färdplanen 2021-2024 följs upp. 
Den beslutades i april 2021 och därmed har den ännu inte fullt genomslag, 
framtida uppföljningar kommer ha mer fokus på att följa upp den strate-
giska färdplanen, med fokus på hela koncernen. 

Uppföljning i bilagd delårsrapport har skett mot styrkorten med de mål och 
indikatorer som kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker till 
avvikelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna 
åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas 
under respektive nämndsavsnitt. 

Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts-/prognos-
underlaget i nämnderna före rapportering till kommunledningskontoret, är 
direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltningsled-
ning och nämndpresidium. 

Under året har ett antal beslut tagits av kommunstyrelsen som gäller åt-
gärder kopplat till covid-19. Dessa åtgärder blir vid vissa tillfällen avvikel-
ser hos en nämnd. Dessa avvikelser är utelämnade ifrån kravet om att 
genomföra åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

Arbete och väldfärdsnämnden äskar tilläggsanslag på 11 miljoner kronor 
för att kunna finansiera verksamhet under 2021. Nämnden har presenterat 
analys och åtgärder för en ekonomi i balans på kommunstyrelsens arbets-
utskotts sammanträde 22 september 2021. Om nya uppdrag delas ut under 
året så förändras de ekonomiska ramarna i vissa fall till följd av det. I övri-
ga fall, likt detta, hänvisas till de beslutade ramarna för budgetåret och 
eventuella framtida ändringar hänvisas till den ordinarie budgetprocessen.  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2021. 

• Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att vidta åtgärder för att eliminera befarat underskott. 

• Avslå Arbete och välfärdsnämndens äskande om 11 miljoner kronor. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 207. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 213. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-10. 
Delårsrapport januari-augusti 2021. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-06-29 § 143. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-17. 
Arbete och välfärdsförvaltningens analys och handlingsplan för budget i  
balans 2021, 2021-06-10. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 250 

Valdistriktsindelning inför valet 2022 
Änr KS 2021/1141 

Beslut 
• Föreslå länsstyrelsen att fastställa valdistriktsindelning enligt följande: 

- Nuvarande valdistrikt Kulltorp-Sommarlust (distriktskod 
12900111) och Österäng (distriktskod 12900114). 

Valdistrikt Kulltorp-Sommarlust delas till två, Kulltorp respektive 
Sommarlust. Norra delen från valdistrikt Österäng flyttar till Kull-
torp.  

- Nuvarande valdistrikt Träne-Djurröd (distriktskod 
12900402), Skepparslöv (distriktskod 12900601), Vä (di-
striktskod 12900702) och Köpinge (distriktskod 12900803). 

En del av valdistrikt Skepparslöv flyttar till valdistrikt Träne-
Djurröd. Resterande område namnändras till Öllsjö. En del av valdi-
strikt Vä ingår i detta område. Område Nöbbelöv flyttar från valdi-
strikt Vä till valdistrikt Köpinge. Resterande område omfattas av 
valdistrikt Vä. Inget nytt valdistrikt tillkommer. 

- Nuvarande valdistrikt Åhus Äspet Norra (distriktskod 
12901506), Åhus Äspet-Yngsjö (distriktskod 12901504) och 
Vittskövle-Maglehem (distriktskod 12903001). 

Åhus Äspet Norra delas. Den norra delen ges namnet Åhus Äspet. 
Den södra delen går ihop med valdistrikten Åhus Äspet-Yngsjö och 
Vittskövle-Maglehem. Detta valdistrikt får namnet Yngsjö-
Vittskövle-Maglehem. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Inför nästa års val 2022 föreslår kommunledningskontoret att nuvarande 
valdistrikt Kulltorp-Sommarlust, Österäng, Skepparslöv och Vä justeras 
eftersom antalet röstberättigade i dagsläget är över 2 000 stycken. 

Åhus Äspet Norra delas för att skapa en rationell utformning och med 
anledning av topografin. 

Kommunledningskontoret har till Kommunstyrelsen tagit fram en ny ver-
sion av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande då det har uppmärk-
sammats att benämningen Åhus Täppet Norra använts istället för det rätta 
Åhus Äspet Norra. I förslag till beslut och i Valnämndens beslut har korrekt 
benämning Åhus Äspet Norra använts. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Föreslå länsstyrelsen att fastställa valdistriktsindelning enligt följande: 

- Nuvarande valdistrikt Kulltorp-Sommarlust (distriktskod 
12900111) och Österäng (distriktskod 12900114). 

Valdistrikt Kulltorp-Sommarlust delas till två, Kulltorp respektive 
Sommarlust. Norra delen från valdistrikt Österäng flyttar till Kull-
torp.  

- Nuvarande valdistrikt Träne-Djurröd (distriktskod 
12900402), Skepparslöv (distriktskod 12900601), Vä (di-
striktskod 12900702) och Köpinge (distriktskod 12900803). 

En del av valdistrikt Skepparslöv flyttar till valdistrikt Träne-
Djurröd. Resterande område namnändras till Öllsjö. En del av valdi-
strikt Vä ingår i detta område. Område Nöbbelöv flyttar från valdi-
strikt Vä till valdistrikt Köpinge. Resterande område omfattas av 
valdistrikt Vä. Inget nytt valdistrikt tillkommer. 

- Nuvarande valdistrikt Åhus Äspet Norra (distriktskod 
12901506), Åhus Äspet-Yngsjö (distriktskod 12901504) och 
Vittskövle-Maglehem (distriktskod 12903001). 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Åhus Äspet Norra delas. Den norra delen ges namnet Åhus Äspet. 
Den södra delen går ihop med valdistrikten Åhus Äspet-Yngsjö och 
Vittskövle-Maglehem. Detta valdistrikt får namnet Yngsjö-
Vittskövle-Maglehem. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 219. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 205 
Valnämndens beslut 2021-08-27 § 1. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 225. 
Karta ny indelning valdistrikt, 2021-08-18. 
Statistikuppgifter antal röstberättigade per distrikt och valkrets 2021-03-01,  
2021-08-18. 
Ny indelning antal röstberättigade per distrikt och valkrets, 2021-08-18. 
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KF § 251 

Valkretsindelning inför valet 2022 
Änr KS 2021/1142 

Beslut 
• Besluta om ändrad valkretsindelning vid valet till kommunfullmäktige 

2022 samt besluta om vilka distrikt valkretsarna ska omfatta. 

• Översända beslut om ändrad valkretsindelning till länsstyrelsen för 
fastställande. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar om valkretsarnas utformning. Inför valet 
2018 beslutade kommunfullmäktige om två valkretsar.  

Inför valet 2022 föreslås ändring av vissa valdistrikt. Därmed ändras även 
gränsdragningen för de två valkretsarna Västra och Östra genom att 
Vittskövle-Maglehem, som idag tillhör valkretsen Västra, föreslås tillhöra 
valkretsen Östra. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Besluta om ändrad valkretsindelning vid valet till kommunfullmäktige 

2022 samt besluta om vilka distrikt valkretsarna ska omfatta. 

• Översända beslut om ändrad valkretsindelning till länsstyrelsen för 
fastställande. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 220. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 206. 
Valnämndens beslut 2021-08-27 § 2. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-18. 
Valkretsindelning inför valet 2022Änr VN 2021/117-10-17. 
Ny indelning antal röstberättigade per distrikt och valkrets. 
Karta ny indelning valkretsar, 2021-08-18. 
Karta ny indelning valdistrikt, 2021-08-18. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 252 

Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2022 
Änr KS 2021/1070 

Beslut 
• Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2022 fastställs enligt  

förslag. 

 

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

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige att hålla  
sammanträde under 2022 enligt följande: 

Månad Datum Tidpunkt 

Januari 11 13:00-18:00 

Februari 8 13:00-18:00 

Mars 8 13:00-18:00 

April 12 13:00-18:00 

Maj 10 13:00-18:00 

Juni 7 13:00-18:00 

September 13 13:00-18:00 

Oktober 11 13:00-18:00 

November 15 13:00-18:00 
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December 14 (obs onsdag, 
budget) 

Heldag 

 

Förslag till Kommunfullmäktige 
• Sammanträdestider för Kommunfullmäktige 2022 fastställs enligt  

förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges ordförandes förslag 2021-09-02. 
Sammanträdeskalender 2022. 
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KF § 253 

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, Kultur- och 
fritidsnämnden, Omsorgsnämnden och Tekniska nämnden och överlämnar 
förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden 
och Överförmyndarnämnden har inga medborgarförslag att redovisa. 

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

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 224. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-22 § 230. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-09-10. 
Förteckning över obesvarade motioner 2021-09-10. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2021-09-10. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2021-09-10. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-08-26 § 165. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-09. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit 
under beredning under perioden 2021-01-11--2021-08-09, 2021-08-09. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-07 § 69. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-17. 
Barnkonsekvensanalys 2021-08-12. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbild-
ningsnämnden 2021-08-13. 
Byggnadsnämndens beslut 2021-08-31 § 189. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-25. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-06-10 § 76.. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-05-25. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden, 2021-04-30, 2021-05-24. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2021-09-02 § 80. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2021-08-20. 
Omsorgsnämndens beslut 2021-06-23 § 100. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2021-06-04. 
Räddningsnämndens beslut 2021-09-15 § 25. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2021-09-03. 
Tekniska nämndens beslut 2021-06-24 § 70. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-01. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för  
Tekniska nämnden, 2021-05-31. 
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Överförmyndarnämndens beslut 2021-09-16 § 55. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-09-08. 
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KF § 254 

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

Beslut 
• Bifalla motionen. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Sabina Månsson Hultgren (S) yrkar bifall till motionen och kommunstyrel-
sens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
En modell enligt Bostad först till våldsutsatta skulle kunna bidra till en 
snabbare återgång i samhället för de medborgare som utsätts för våld i 
nära relation. En förutsättning för framtagandet av denna modell är möj-
ligheten till förtur till hyresrätter. För att bedöma om insatsen är möjlig 
krävs ytterligare utredning och översyn av ett antal frågor, däribland bo-
stadsanskaffningen samt kriterier för vem som är berättigad bostad och 
hur kommunen ska arbeta med våldsutövaren för att säkerställa den 
våldsutsattas säkerhet.  

Arbete och välfärdsförvaltningen kan inte utreda frågan om hur ett 
förturssystem kan införas i kommunen för våldsutsatta. Denna fråga 
bör därför återgå till Kommunstyrelsen. Kan en översyn av ägardi-
rektivet till AB Kristianstadsbyggen möjliggöra ett förturssystem? 
Hur ska avtalet se ut mellan allmännyttan/privata hyresvärdar och 
kommunala förvaltningar gällande tillgång och behov av lägenheter 
på årsbasis? Vem ska ges förtur och till vilket boendebestånd och hur 
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ska hyreskontrakten utformas för att boendet ska bli en hållbar 
insats? 

Förvaltningens bedömning är vidare att en utredning därefter bör 
göras i samarbete med AB Kristianstadsbyggen, samt med Kristian-
stad Kvinnojour, där arbete och välfärdsförvaltningen är den sam-
mankallande parten. Följande frågor bedöms vara prioriterade att 
utredas vidare: Vilka kriterier ska gälla för att en våldsutsatt ska 
erbjudas en bostad? Hur säkerställs att den våldsutsatta har ett 
tryggt boende i Kristianstad kommun efter att ha utsatts för våld? 
Hur ska tillräckligt stöd erbjudas den våldsutsatta i syfte att förhind-
ra att denna känner sig tvingad att återgå till våldsutövaren samt 
säkerställa att det finns en säkerhetsplanering?  

Vidare finns behov av att avvakta eventuell förändring gällande 
lagstiftning kring våldsutövare för att kunna analysera behovet av 
förtur till bostad för våldsutsatta. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
• Bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-29 § 229. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-09-15 § 211. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2021-08-26 § 167. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-08-04. 
Barnkonsekvensanalys 2021-06-16. 
Bilaga till remissvar gällande motion Utred och ta fram en modell i likhet  
med Bostad först för våldsutsatta. 
Remiss 2021-04-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-14 § 98. 
Motion 2021-04-08. 
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KF § 255 

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

Beslut 
• Interpellationen får besvaras. 

 

Sammanfattning 
Niclas Nilsson (SD) har till Kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd 
till Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) om tystnadskultur i 
Kristianstads kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 217 att interpellationen fick 
framställas och att den fick besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande Pierre Månsson (L) svarar på interpellatio-
nen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-10-17. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-14 § 217. 
Interpellation 2021-09-09. 
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KF § 256 

Motion - Kostnadsfria mensskydd i Kristianstad 
Änr KS 2021/1390 

Beslut 
• Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Sabina Månsson Hultgren (S), Kristina Lindbåge (S) och Ulrika Tollgren (S) 
föreslår i en motion att Kristianstads kommun inför kostnadsfria mens-
skydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor.  

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-14. 
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KF § 257 

Motion - Genomför en fritidsvaneundersökning 
Änr KS 2021/1396 

Beslut 
• Remittera motionen till Kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) föreslår i en motion att Kristianstads kommun genom-
för en fritidsvaneundersökning enligt modell från Göteborgs stad. 

Beslutsunderlag 
Motion 2021-10-17. 
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KF § 258 

Interpellation - Utvärdering, tvätt utan tvättmedel 
Änr KS 2021/1388 

Beslut 
• Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson (V) har till kommunfullmäktige lämnat interpellation ställd  
till Räddningsnämndens ordförande Pierre Månsson (L) om utvärdering av  
tvätt utan tvättmedel. 

Räddningsnämndens ordförande Pierre Månsson (L) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-10-17. 
Interpellation 2021-10-12.  
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KF § 259 

Interpellation - Skydda äldre och riskgrupper från  
covid-19 i omsorgens verksamheter 
Änr KS 2021/1379 

Beslut 
• Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S) har till kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M) om att Skydda 
äldre och riskgrupper från covid-19 i omsorgens verksamheter. 

Omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2021-10-19. 
Interpellation 2021-10-13. 
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KF § 260 

Interpellation - Distriktssköterskemottagning  
i Arkelstorp, lokalt problem? 
Änr KS 2021/1383 

Beslut 
• Ärendet utgår då interpellanten har dragit tillbaka interpellationen. 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S) har till kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till landsbygdsrådets ordförande Karl Gemfeldt (C) om distriktsskö-
terskemottagning i Arkelstorp, lokalt problem. 

Interpellanten meddelar kommunfullmäktige att hon drar tillbaka interpel-
lationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2021-10-13. 
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KF § 261 

Medborgarförslag - Farthinder Kavrövägen Åhus 
Änr KS 2021/1205 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag ett farthinder på 

Kavrövägen 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 2021-09-09. 
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KF § 262 

Medborgarförslag - Uppfräschning av Köpinge  
skolas skolgård 
Änr KS 2021/1224 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Gärds Köpinge, föreslår i ett medborgarförslag en upp-

fräschning av Köpinge skolas skolgård. 

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 2021-09-14. 
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KF § 263 

Medborgarförslag - Förkorta tiden för hundförbud  
på stranden Åhus 
Änr KS 2021/1227 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att förkorta tiden för 

hundförbud på stranden 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 2021-09-14. 
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KF § 264 

Medborgarförslag - Förskönande av stadsbilden 
Änr KS 2021/1260 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till byggnadsnämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag ett förskönande av 

stadsbilden. 

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 2021-09-13. 
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KF § 265 

Medborgarförslag - Utökning av parkeringsplatser  
i hamnen Åhus 
Änr KS 2021/1261 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Åhus föreslår i ett medborgarförslag en utökning av parke-

ringsplatser i hamnen 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 2021-09-16. 
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KF § 266 

Medborgarförslag - Asfaltera banvallen mellan  
Everöd och Degeberga 
Änr KS 2021/1271 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Everöd, föreslår i ett medborgarförslag att banvallen 

mellan Everöd och Degeberga 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 2021-09-21. 
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KF § 267 

Medborgarförslag - Spola en is för skridskoåkning i  
Tollarp 
Änr KS 2021/1304 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att spola en is för 

skridskoåkning. 

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 2021-09-26. 
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KF § 268 

Medborgarförslag - Ställ i ordning och erbjud  
ställplatser för husbil utmed Råbelövssjöns östra 
sida 
Änr KS 2021/1305 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ställa 

ordning och erbjuda ställplatser för husbil utmed Råbelövssjöns östra sida. 

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 2021-09-26. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 269 

Medborgarförslag – Trafiksituation i Åsum - led om 
den tunga trafiken utanför villaområden 
Änr KS 2021/1307 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att leda om 

den tunga trafiken utanför villaområden i Åsum. 

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 2021-09-27. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 270 

Medborgarförslag - Sänkt hastighet genom Balsby 
och övergångsställen 
Änr KS 2021/1308 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att hastighe-

ten genom Balsby sänks och att övergångsställen skapas. 

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 2021-09-27. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 271 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken  
i befintlig inhägnad 
Änr KS 2021/1310 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en hund-

rastgård i Tivoliparken i befintlig inhägnad. 

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 2021-09-27. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 272 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Tivoliparken 
Änr KS 2021/1330 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en hund-

rastgård i Tivoliparken. 

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 2021-09-30. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 273 

Medborgarförslag - Ridväg längs banvallen mellan 
Everöd och Degeberga 
Änr KS 2021/1312 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Degeberga, föreslår i ett medborgarförslag en ridväg längs 

banvallen mellan Everöd och Degeberga. 

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 2021-09-28. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 274 

Medborgarförslag - Inför distansundervisning för  
åk 7-9 varje onsdag 
Änr KS 2021/1329 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att införa  

distansundervisning för åk 7-9 varje onsdag 

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 2021-09-28. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 275 

Medborgarförslag - Belysning samt förbättra sikten  
på cykelväg mellan Ulahallsvägen och lekplatsen  
vid Merkuriusvägen i Vä 
Änr KS 2021/1327 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag belysning samt  

förbättra sikten på cykelväg mellan Ulahallsvägen och lekplatsen vid  
Merkuriusvägen i Vä. 

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 2021-09-29. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 276 

Medborgarförslag - Bygg om korsningen vid Åvägen, 
Åhus till en trevägsrondell 
Änr KS 2021/1349 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att korsningen vid 

Åvägen i Åhus byggs om till en trevägsrondell. 

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 2021-09-30. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 277 

Medborgarförslag - Se över parkeringsmöjligheter 
längs Megalitvägen, Vikingalekplatsen 
Änr KS 2021/1335 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att se över parke-

ringsmöjligheter längs Megalitvägen, Vikingalekplatsen. 

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 2021-10-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 278 

Medborgarförslag - Ridspår längs del av cykelvägen  
mellan Everöd och Degeberga 
Änr KS 2021/1336 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Everöd, föreslår i ett medborgarförslag ridspår längs del av 

cykelvägen mellan Everöd och Degeberga. 

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 2021-10-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 279 

Medborgarförslag - Strategi för att införa stärkt rätt 
till personlig assistans 
Änr KS 2021/1354 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till omsorgsnämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag en strategi 

för att införa stärkt rätt till personlig assistans. 

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 2021-10-05. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 280 

Medborgarförslag - Färjeturen kl. 14.20 mellan  
Ivö och Barum blir en ordinarietur 
Änr KS 2021/1378 

Beslut 
• Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
Fjälkinge, föreslår i ett medborgarförslag att färjeturen 

kl. 14.20 mellan Ivö och Barum blir en ordinarietur. 

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att frågan inte är en kom-
munal angelägenhet. Färjelinjen drivs av Trafikverket. Förslaget är utfor-
mat 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 all-
mänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess med-
lemmar och som inte är statens, en annan kommuns, en annan regions eller 
lands-tings eller någon annans. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-10-12. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2021-10-19  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 281 

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. 

• Kristina Lindbåge (S) ställer fråga till Karl Gemfeldt (C) om kommunen 
kan bistå med en lokal till distriktssköterskemottagningen i Arkelstorp. 

Karl Gemfeldt (C) svarar på frågan. 

• Agneta Wandefors Hörström (S) ställer fråga till Camilla Palm (M) om 
när bygget av nya Almgården ska komma igång. 

Camilla Palm (M) svarar på frågan. 

• Qazim Hasanaj (S) ställer fråga till Pierre Månsson (L) om regler för 
elsparkcyklar i Kristianstad. 

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 

• Leino Svensson (SD) ställer fråga till Pierre Månsson (L) om när revide-
rad avfallsplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 
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