
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-04-12 

 
Plats och tid  
 

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

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Alexander Harrison Bengt Håkansson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2022-04-12 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 42 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Alexander Harrison Bengt Håkansson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2022-04-12 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-04-13 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-05-05 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-05-10 
    
Bilaga 1    
    

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

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

 Sylvia Olander (M) Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) 

 Jesper Persson (M) Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Mikael Nissen (M) istället 
för Ewa Wemby (M) 

Jörgen Johnsson (L) istället 
för 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) Ingrid Karlsson (C) istället för 
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) Anna-Lena Fantenberg (S) istället 
för Dan Berger (S) 

 Birgitta Book (S) Tommy Carlsson (S) istället 
för 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) 
 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 

 Tommy Nilsson (S) istället 
för Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström (S) 

 Fredrik Winberg (S) Ingrid Bromander (V) istället 
för Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) 

 Jan Nordström (V) istället 
för Abdikarim Hassan (-) 

Marianne Hellgren Wendel 
(SD) istället för Örjan Björk 
(SD) 

Ulf Börkell (SD) 

 Annelie Fälth Simonsson (-) Annette Granath (SD) Bengt Håkansson (SD) 

 Niklas Laudén (SD) istället 
för Jacob Melin (SD) Anders Nilsson (-) Carl Henrik Nilsson (SD) 

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

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

    
    
    
    
    

 



 

 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-05-10 

 

Plats och tid  

 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-15:45. 

 
Beslutande Bilaga 2             

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

      

                   

                   

 Utses att justera Franc Krizanec Katarina Honoré       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2022-05-18 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 69-74, 77, 87-88, 90,    

93-106  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    

 Bo Silverbern             

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

 
 Franc Krizanec Katarina Honoré 

ANSLAG/BEVIS 

            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 

 
Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Datum då 
anslaget sätts upp 

 

2022-05-19 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-06-10 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

 
       

Hanna Nicander 
 

Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-05-10 
    
Bilaga 2    
    

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

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

 Sylvia Olander (M) Lena Ohlsson (M) Camilla Palm (M) 

 Jesper Persson (M) Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Mikael Nissen (M) istället 
för Ewa Wemby (M) 

Jörgen Johnsson (L) istället 
för 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) Ingrid Karlsson (C) istället för 
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) Anna-Lena Fantenberg (S) istället 
för Dan Berger (S) 

 Birgitta Book (S) Tommy Carlsson (S) istället 
för 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) 
 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 

 Tommy Nilsson (S) istället 
för Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström (S) 

 Fredrik Winberg (S) Ingrid Bromander (V) istället 
för Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) 

 Jan Nordström (V) istället 
för Abdikarim Hassan (-) 

Marianne Hellgren Wendel 
(SD) istället för Örjan Björk 
(SD) 

Ulf Börkell (SD) 

 Annelie Fälth Simonsson (-) Annette Granath (SD) Bengt Håkansson (SD) 

 Niklas Laudén (SD) istället 
för Jacob Melin (SD) Anders Nilsson (-) Carl Henrik Nilsson (SD) 

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

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

    
    
    
    
    

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 69 

Informationer 
Änr KS 2022/88 

• Christian Björnsson, projektledare, informerar om Kristianstads 
skyddsvallar. 

• Anders Olsson, planeringsstrateg, informerar om kommande event i 
Kristianstads kommun. 

 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 70 

Delgivningar 
Änr KS 2022/68 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/359 Hid 2022.1750-1751 
Revisionsrapport – Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och 
hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda  

Änr 2022/82 Hid 2022.1503-1505 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-23 – Svar på revisionsrapport om 
granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Änr 2022/382 Hid 2022.1884 
Länsstyrelsen Skåne – Fördelning av fasta valkretsmandat i  
kommunfullmäktigeval 

Änr 2019/482 Hid 2022.1985 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Laga kraftbesked för  
detaljplan för del av Näsby 35:47 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 71 

Bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne 
Nordost 
Änr KS 2021/1638 

Beslut 
• Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande 

gemensam Trygghetscentral. 

• Köpa in eller bilda ett bolag, inledningsvis helägt av Kristianstad men 
med målbilden att användas som aktiebolag för Trygghetscentralen. 

 

Sammanfattning 
Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost  
som huvudägare. 

Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och  
jourtjänster till kommuner och kommunala bolag.  

Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och  
självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder  
för de som vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan  
utveckla sitt arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina  
tjänster i takt med ägarnas behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska  
endast tillhandahållas till verksamheterna inom ägarkommunerna och dess  
bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt  
aktieägarna.  

Bolaget kommer att starta upp verksamheten med de tre delar där det  
redan idag finns samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt  
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa  
tjänster från Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov.  

Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom  
Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunerna ställer  
sig bakom bildandet av Trygghetscentralen. 

Kristianstads kommun kommer för sin del att besluta att köpa in ett  
aktiebolag att ingå i koncernen, med avsikt att användas för bildande av  
Trygghetscentralen. Detta behöver göras i förtid då planering och uppstart  
kräver ett organisationsnummer. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande 

gemensam Trygghetscentral. 

• Köpa in eller bilda ett bolag, inledningsvis helägt av Kristianstad men 
med målbilden att användas som aktiebolag för Trygghetscentralen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 66. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-20 § 70. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2022-03-31. 
Bolagsordning. 
Aktieägaravtal. 
Ägardirektiv. 
Avsiktsförklaring Trygghetscentralen. 
Slutrapport Projekt Trygghetscentralen Skåne Nordost. 
PWC rapport – Förstudie larm- och säkerhetscentral. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 72 

Avsägelse som ersättare i barn- och  
utbildningsnämnden - Johannes Bengtegård (SD) 
Änr KS 2022/504 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Johannes Bengtegård (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i  
barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 73 

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige - Peter 
Johansson (M) 
Änr KS 2022/506 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

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

 

Sammanfattning 
Peter Johansson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i  
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 74 

Avsägelse som ersättare i Skånes Kommuner - 
Peter Johansson (M) 
Änr KS 2022/506 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

 

Sammanfattning 
Peter Johansson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Skånes 
Kommuner. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 75 

Avsägelse som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden - Angus Skog (M) 
Änr KS 2022/508 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Angus Skog (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och  
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 76 

Avsägelse som ersättare i Östra Skånes  
Hjälpmedelsnämnd - Sylvia Olander (M) 
Änr KS 2022/513 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Sylvia Olander (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 77 

Val av ledamot tillika ordförande och suppleant i 
styrelsen för aktiebolaget för trygghetscentral 
Änr KS 2022/498 

Beslut 
• Välja ekonomidirektör Oscar Nilsson till ledamot tillika ordförande och 

controller Håkan Sventorp till suppleant i aktiebolaget för trygghets-
central för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja ekonomidirektör Oscar Nilsson till ledamot tillika ordförande och 

controller Håkan Sventorp till suppleant i aktiebolaget för trygghets-
central för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 6. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-29. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 78 

Fyllnadsval av lekmannarevisor i kommunala bolag 
efter Sven Ove Reimers (SD) 
Änr KS 2022/372 

Beslut 
• Välja Lars Thuvesson (SD) till lekmannarevisor i AB Kristianstadsbyggen,  

AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB, C4 
Energi AB, C4 Elnät AB, Kristianstads Biogas AB samt Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja Lars Thuvesson (SD) till lekmannarevisor i AB Kristianstadsbyggen,  

AB Allön, Specialfastigheter i Kristianstad AB, C4 Parkerings AB, C4 
Energi AB, C4 Elnät AB, Kristianstads Biogas AB samt Kristianstads  
Renhållnings AB för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 7. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-12 § 42. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 79 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i  
omsorgsnämnden efter Sylvia Olander (M) 
Änr KS 2022/507 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Bo Hansson (M) till ersättare i omsorgsnämnden efter Sylvia 
Olander (M) för tiden från 2022-05-23 till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Bo Hansson (M) till ersättare i omsorgsnämnden efter Sylvia 
Olander (M) för tiden från 2022-05-23 till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 8. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 80 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden efter Sylvia Olander (M) 
Änr KS 2022/507 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Angus Skog (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Sylvia Olander (M) för tiden från 2022-05-23 till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Angus Skog (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter 
Sylvia Olander (M) för tiden från 2022-05-23 till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 9. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 81 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika ordförande  
i omsorgsnämnden efter Camilla Palm (M) 
Änr KS 2022/512 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Sylvia Olander (M) till ledamot tillika ordförande i omsorgsnämnden  
efter Camilla Palm (M) för tiden från 2022-05-23 till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Sylvia Olander (M) till ledamot tillika ordförande i omsorgsnämnden  
efter Camilla Palm (M) för tiden från 2022-05-23 till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 10. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 82 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika  
ordförande i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd efter 
Camilla Palm (M) 
Änr KS 2022/512 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Sylvia Olander (M) till ledamot tillika ordförande i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd efter Camilla Palm (M) för tiden från 2022-05-23 
till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Sylvia Olander (M) till ledamot tillika ordförande i Östra Skånes 
Hjälpmedelsnämnd efter Camilla Palm (M) för tiden från 2022-05-23 
till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 11. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-03. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 83 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika ordförande  
i kommunstyrelsen efter Peter Johansson (M) 
Änr KS 2022/506 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen  
efter Peter Johansson (M) för tiden från 2022-05-23 intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i kommunstyrelsen  
efter Peter Johansson (M) för tiden från 2022-05-23 intill det  
sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 12. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-02. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 84 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika ordförande  
i räddningsnämnden efter Peter Johansson (M) 
Änr KS 2022/506 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i räddnings-
nämnden efter Peter Johansson (M) för tiden från 2022-05-23 intill det 
sammanträde då val av räddningsnämnd förrättas nästa gång. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i räddnings-
nämnden efter Peter Johansson (M) för tiden från 2022-05-23 intill det 
sammanträde då val av räddningsnämnd förrättas nästa gång. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 13. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 85 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika  
ordförande i Kristianstads Kommunföretag AB efter  
Peter Johansson (M) 
Änr KS 2022/506 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i Kristianstads 
Kommunföretag AB efter Peter Johansson (M) för tiden från  
2022-05-23 intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i Kristianstads 
Kommunföretag AB efter Peter Johansson (M) för tiden från  
2022-05-23 intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 14. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 86 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika  
ordförande i Kristianstads Industribyggnads AB efter  
Peter Johansson (M) 
Änr KS 2022/506 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i Kristianstads 
Industribyggnads AB efter Peter Johansson (M) för tiden från  
2022-05-23 intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Camilla Palm (M) till ledamot tillika ordförande i Kristianstads 
Industribyggnads AB efter Peter Johansson (M) för tiden från  
2022-05-23 intill slutet av ordinarie årsstämma 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-05-10 § 15. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-03. 
Avsägelse 2022-05-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 87 

Samordningsförbundet Skåne Nordost årsredovisning  
verksamhetsåret 2021 samt fråga om ansvarsfrihet 
Änr KS 2022/458 

Beslut 
• Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet Skåne Nordost för 

2021. 

• Årsredovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Skåne Nordost överlämnar årsberättelse,  
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende 2021 års  
verksamhet. 

Revisorerna tillstyrker att Samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas  
ansvarsfrihet för år 2021. 

Årsredovisningen godkänns. 

Förslag till kommunfullmäktige 
• Ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet Skåne Nordost för 

2021. 

• Årsredovisningen godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-27. 
Årsredovisning verksamhetsåret 2021. 
Revisionsberättelse för år 2021. 
Granskningsrapport Samordningsförbundet Skåne Nordost 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 88 

AV Media Skåne årsredovisning verksamhetsåret 
2021 samt fråga om ansvarsfrihet 
Änr KS 2022/463 

Beslut 
• Ansvarsfrihet beviljas för AV Media Skåne för 2021. 

• Årsredovisningen godkänns. 

 

Sammanfattning 
AV Media Skåne överlämnar årsberättelse, revisionsberättelse och  
granskningsrapport avseende 2021 års verksamhet. 

Revisorerna tillstyrker att AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 
2021. 

Årsredovisningen godkänns. 

Förslag till kommunfullmäktige 
• Ansvarsfrihet beviljas för AV Media Skåne för 2021. 

• Årsredovisningen godkänns. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-27. 
Årsredovisning verksamhetsåret 2021. 
Revisionsberättelse för år 2021. 
Granskningsrapport AV Media Skåne 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 89 

Ändring bolagsordning Kommunassurans Syd  
Försäkring AB 
Änr KS 2021/1457 

Beslut 
• Godkänna styrelsens i Kommunassurans Syd Försäkrings AB förslag till 

ny bolagsordning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Kristianstads  
kommun är en av de 72 delägarkommunerna.  

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå  
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska  
antas mot bakgrund av nedanstående skäl. 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd  
från Finansinspektionen får omfatta. 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand  
inför bolagsstämmor i Kommunassurans. 

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar  
av mindre principiell vikt såsom att bolagets företagsnamn ändras till  
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med  
omröstning från distans ska tillåtas framöver. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna styrelsens i Kommunassurans Syd Försäkrings AB förslag till 

ny bolagsordning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 67. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-20 § 71. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-05. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning. 
Styrelsens i Kommunassurans förslag till ny bolagsordning i version med  
markering av ändringar samt med kommentarer. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 90 

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt  
miljötillsynsförordningen (2011:13) 
Änr KS 2022/410 

Beslut 
• Enligt 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hemställa om att 

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

- Pur Partner AB (org.nr 559090-7100, samrådsfas) 

- Friskatorpet AB (org.nr 556361-3156 lst dnr 551- 49979-2021) 

 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa  
tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär  
det. Länsstyrelsen Skåne har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads  
kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya  
verksamheter och verksamheter som inte återfinns i tidigare beslut är  
länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer via kommunfullmäktige om att  
få överta tillsyn på två verksamheter som för närvarande är under  
tillståndsprövning. De verksamheter som omfattas av aktuell begäran är  
sådana som nämnden har tillsyn över sedan tidigare. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Enligt 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hemställa om att 

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

- Pur Partner AB (org.nr 559090-7100, samrådsfas) 

- Friskatorpet AB (org.nr 556361-3156 lst dnr 551- 49979-2021) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 77. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-20 § 82. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-04-07 § 31. 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2022-03-28. 
Aktuell tillsynsplan 2022 (bil. 1). 
Verksamhetsplan 2022 (bil. 2). 
Aktuell behovsutredning med bilaga (bil. 3 + 4). 
Verksamhetsrapport 2021 (bil. 5). 
Redovisning av den politiska organisationen respektive organisationen på  
förvaltningsnivå (grafik) (bil. 6). 
Aktuell kompetensförsörjningsplan (bil. 7). 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 91 

Revidering av reglemente för Kristianstads  
kommuns kulturpris 
Änr KS 2022/274 

Beslut 
• Fastställa reviderat reglemente för Kristianstads kommuns kulturpris. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utse mottagare av kulturpris  
och kulturstipendium och i samråd med kommunfullmäktiges presidium  
besluta om formerna för utdelandet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden fått  
uppdrag att föreslå en förändring av gällande reglemente för Kristianstads  
kommuns kulturpris avseende mottagare av kulturpriset till att, utöver  
fysisk person, gälla även juridisk person i form av kulturförening och  
kulturaktör.  

Datum för sista inlämnande av nomineringar till Kulturpris ändras från  
början av juni till den 15 maj.  

Förvaltningen har i samband med uppdraget gått igenom skrivningen av  
reglementet från 1964 och föreslår en uppdatering av dokumentet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa reviderat reglemente för Kristianstads kommuns kulturpris. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 78. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 63. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-10 § 29. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-22. 
Avskrift stadsfullmäktige 8 april 1964 § 65. 
Reviderat Reglemente för Kristianstads kommuns kulturpris, 2022-02-16. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 92 

Revidering av reglemente för Kristianstads  
kommuns kulturstipendium 
Änr KS 2022/275 

Beslut 
• Fastställa reviderat reglemente för Kristianstads kommuns  

kulturstipendium. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utse mottagare av kulturpris  
och kulturstipendium och i samråd med kommunfullmäktiges presidium  
besluta om formerna för utdelandet.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har av kultur- och fritidsnämnden fått  
uppdrag att föreslå att datum för sista inlämnande av ansökan/nomineringsförslag  
till kulturstipendium ändras från början av juni till den 15 maj.  

Förvaltningen har även gått igenom skrivningen av reglementet från 1975  
och föreslår en uppdatering av dokumentet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa reviderat reglemente för Kristianstads kommuns  

kulturstipendium. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 79. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 64. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-10 § 30. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-15. 
Instiftande av Kulturstipendium,1975-02-11, KF § 38. 
Reviderat Reglemente för Kristianstads kommuns kulturstipendium,  
2022-01-15. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 93 

Ändring av sammanträdestid för Kommunfullmäktige  
i juni 2022 
Änr KS 2021/1070 

Beslut 
• Sammanträdesdag för kommunfullmäktige i juni 2022 flyttas från 7 

juni till 23 juni kl. 09:00. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktiges  
sammanträde i juni 2022 flyttas från 7 juni till 23 juni (obs en torsdag). 

Förslag till kommunfullmäktige 
• Sammanträdesdag för kommunfullmäktige i juni 2022 flyttas från 7 

juni till 23 juni. 

Beslutsunderlag 
Förslag till kommunfullmäktige 2022-04-29. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 94 

Medborgarförslag - Grundavgift till renhållningen på 
skattsedeln 
Änr KS 2021/885 

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande från  

Kristianstads Renhållnings AB. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag daterat  

2021-06-03 att avfallstaxans grundavgift ska tas ut via skattsedeln av alla  
skattepliktiga invånare i stället för att som idag tas ut per hushåll och  
betalas som en avgift till Renhållningen Kristianstad. 

Kristianstads Renhållning AB har 2021-09-10 inkommit med yttrande  
avseende inlämnat medborgarförslag. Grundavgiften för avfallstaxan tas ut  
för att täcka kostnader för flera olika aktiviteter som inte bara har med  
hämtning av avfall vid fastigheten att göra, utan även miljö – och  
utvecklingsarbete, administration och information. Nivån på grundavgiften  
är alltså inte enbart kopplat till hur mycket avfall hushåll lämnar på  
kommunens återvinningscentraler. 

Avfallsmängderna som avgiften ska finansiera är inte enbart kopplade till  
antal skatteskyldiga personer i hushållet, utan även hur stor boytan eller  
tomten/trädgården är.  

Att beräkna rätt nivå på grundavgiften på detaljerad nivå för varje enskilt  
hushåll, utifrån antal boende i hushållet, storleken på huset och tomten blir  
orimligt och kostsamt vilket skulle drabba taxekollektivet i stort genom  
högre avgift. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Ett uttag av grundavgift via skattsedeln borde vara en så pass stor fråga att  
beslut om en sådan möjlighet först måste fattas på nationell nivå, likt det  
sätt man gjort med tv-avgiften. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Avslå medborgarförslaget med hänvisning till yttrande från  

Kristianstads Renhållnings AB. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 86. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-20 § 86. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-03-01. 
Yttrande från Kristianstads Renhållnings AB 2021-09-10. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-03-22. 
Remiss 2021-07-06. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-16 § 188. 
Medborgarförslag 2021-06-03 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 95 

Motion - Kontrollplats Horna 
Änr KS 2020/275 

Beslut 
• Anse motionen besvarad. 

 

Sammanfattning 
Björn Söder (SD) och Fia Rosenstråle (SD) föreslår i en motion 2020-02-26  
att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att uppföra  
vattentoaletter och ordentliga papperskorgar vid kontrollplatserna utmed  
väg 118 vid Horna och om detta inte är möjligt uppdra åt kommunstyrelsen  
att utreda möjligheterna att anlägga en uppställningsplats med  
vattentoalettmöjligheter och ordentliga papperskorgar på kommunal mark  
i anslutning till väg 118 i Horna. 

Det är Trafikverkets väg och tekniska förvaltningen utför inte några  
åtgärder där. Tekniska förvaltningen kommer att ta upp frågan på  
dialogmöten med Trafikverket framöver. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 88. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-06 § 68. 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-24 § 46. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-02-15. 
Remiss 2020-03-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 26. 
Motion 2020-02-26. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  
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KF § 96 

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

Beslut 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till  

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-02-21. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Karl Gemfeldt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-19 § 141 att  
remittera motionen till landsbygdsrådet. 

Landsbygdsrådet har nu behandlat motionen och vill att Kristianstads  
kommun inventerar antalet obebodda bostadsobjekt samt undersöker om  
att initiera ett projekt som syftar till att underlätta för dem som söker  
fastighet på landsbygden oavsett om det gäller för boende eller företagande.  

Landsbygdsrådet kommer nu att söka stöd för ett förstudieprojekt hos  
Leader Skånes Ess. Projektägare blir Kristianstad kommuns landsbygdsråd  
och inventeringen samordnas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till  

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-02-21. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-04-27 § 89. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-04-20 § 88. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-02-12. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-19 § 141. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-05-07. 
Remiss 2020-11-25. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-10 § 213. 
Motion 2020-11-05. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  
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KF § 97 

Interpellation - Hur ser det ut med bygglov i  
kommunen? 
Änr KS 2022/510 

Beslut 
• Interpellationen får framställas och besvaras. 

 

Sammanfattning 
Fredrik Winberg (S) har till kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD) om 
bygglov. 

Byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD) svarar på  
interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar 2022-05-09. 
Interpellation 2022-05-03. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 98 

Motion - Låt oss skaffa en tvillingstad i Ukraina! 
Änr KS 2022/535 

Beslut 
• Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Katarina Honoré (S) och Anders Tell (S) föreslår i en motion att skaffa en 
tvillingstad i Ukraina. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-05-06. 
Bilaga till motion 2022-05-06. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 99 

Motion - Ersätt karensdagen för personal inom 
förskolan! 
Änr KS 2022/544 

Beslut 
• Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Carl-Henrik Nilsson (SD) föreslår i en motion att ersätta karensdagen för 
personal inom förskolan. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-05-09. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 100 

Medborgarförslag - Förnya lekplatsen i Tivoliparken  
alternativt bygg en ny vid arenan eller det nya  
badhuset 
Änr KS 2022/414 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att förnya 

lekplatsen i Tivoliparken, alternativt bygga en ny vid arenan eller vid det 
nya badhuset.  

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 2022-04-09. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 101 

Medborgarförslag - Renovera lekplatser i Everöd 
Änr KS 2022/416 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Everöd, föreslår i ett medborgarförslag att renovera  

lekplatser i Everöd.  

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 2022-04-10. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 102 

Medborgarförslag - Sänkt ålder för gratis busskort 
till seniorer 
Änr KS 2022/425 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Önnestad, föreslår i ett medborgarförslag att sänka 

åldern för gratis busskort till seniorer. 

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 2022-04-13. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 103 

Medborgarförslag - Hastighetssänkande åtgärder på 
Stubbagatan i Åhus 
Änr KS 2022/447 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att införa  

hastighetssänkande åtgärder på Stubbagatan 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 2022-04-20. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 104 

Medborgarförslag - Installera en tjänst för att  
introducera och handleda personer på väg in i  
arbetslivet 
Änr KS 2022/448 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till arbete- och välfärdsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

installera en tjänst för att introducera och handleda personer på väg in i  
arbetslivet. 

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 2022-04-20. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 105 

Medborgarförslag - Sätt upp en webbkamera i Åhus 
så att man kan se vilket väder det är 
Änr KS 2022/509 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp en 

webbkamera i Åhus så att man kan se vilket väder det är.  

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 2022-05-03. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 106 

Ledamöternas frågestund 
Änr KS 2022/69 

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. 

• Niclas Nilsson (SD) ställer fråga till Pierre Månsson (L) gällande  
eventuell flytt av Högskolan i Kristianstad. 

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 

• Kristina Lindbåge (S) ställer fråga till Karl Gemfeldt (C) gällande lokal 
för distriktssköterskemottagning i Arkelstorp. 

Karl Gemfeldt (C) svarar på frågan. 

• Pierre Månsson (L) ställer fråga till Carl-Henrik Nilsson (SD) gällande 
att ändra sammansättningen av bebyggelsen på Gamlegården. 

Carl-Henrik Nilsson (SD) svarar på frågan. 

• Niclas Nilsson (SD) ställer fråga till Pierre Månsson (L) gällande  
kriminalitet i Kristianstad. 

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 

• Pierre Månsson (L) ställer fråga till Carl-Henrik Nilsson (SD) gällande 
rivning av hus i utsatta områden. 

Carl-Henrik Nilsson (SD) svarar på frågan. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-05-10  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

• Niclas Nilsson (SD) ställer fråga till Pierre Månsson (L) gällande rivning 
av hus utan ersättning från staten.  

Pierre Månsson (L) svarar på frågan. 
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