
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-06-23 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 09:00-10:45. 

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Marie Appelqvist,  
kanslichef       

                   

                   

 Utses att justera Ludvig Ceimertz Therese Sturesson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2022-06-23 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 113, 116, 131 
 Andrea Ax Karlsén 

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

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

 
 Ludvig Ceimertz Therese Sturesson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2022-06-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-06-24 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-07-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Andrea Ax Karlsén 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-06-23 
    
Bilaga 1    
    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Stefan Haskå (M) Torgil Rundcrantz (M) i stället för 
Sofia Josephson (M) 

 Franc Krizanec (M) Ulrika Tågström (M) i stället 
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) i stället 
för Ewa Wemby (M) 

Kamilla Danielsson (L) §§ 116, 
131 

Jörgen Johnsson (L) i stället för 
Elisabeth Disley (L) 

 
Anders Fredriksson (L) §§ 
116, 131 Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) 

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

 Britt-Marie Hansson (L) i 
stället för Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

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

 
Elsebeth Lemche (KD) i 
stället för Alexander 
Harrison (KD) 

Jan Svensson (KD) Dan Berger (S) 

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

 Qazim Hasanaj (S) Tommy Carlsson (S) i stället 
för Katarina Honoré (S) Johan Kronbäck Angsmo (S) 

 Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) Tony Nilsson (S) i stället för Bo 
Kron (S) 

 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 
 Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström (S) 

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

 Jan Nordström (V) i stället 
för Abdikarim Hassan (-) 

Bengt Wendel (SD) i stället för 
Örjan Björk (SD) 

Dan Björk (SD) i stället för Ulf 
Börkell (SD) 

 Niklas Laudén (SD) i stället 
för Annette Granath (SD) Bengt Håkansson (SD) Marianne Hellgren Wendel (SD) i 

stället för Jacob Melin (SD) 
 Anders Nilsson (-) Bo Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) 
 Niclas Nilsson (SD) Dick Nystrand (SD) Anita Reimers (SD) 
 Fia Rosenstråle (SD) Leino Svensson (-) Björn Söder (SD) 
    
    
    
    
    
    

 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-06-23 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 09:00-10:45. 

 
Beslutande Bilaga 2             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Marie Appelqvist,  
kanslichef       

                   

                   

 Utses att justera Ludvig Ceimertz Therese Sturesson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2022-07-01 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 107-112, 114-115, 117-

130, 132  Andrea Ax Karlsén 

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

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

 
 Ludvig Ceimertz Therese Sturesson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2022-06-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-07-02 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-07-24 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Andrea Ax Karlsén 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-06-23 
    
Bilaga 2    
    

Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Stefan Haskå (M) Torgil Rundcrantz (M) i stället för 
Sofia Josephson (M) 

 Franc Krizanec (M) Ulrika Tågström (M) i stället 
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) i stället 
för Ewa Wemby (M) 

Kamilla Danielsson (L) §§ 
117-130, 132 

Jörgen Johnsson (L) i stället för 
Elisabeth Disley (L) 

 
Anders Fredriksson (L) §§ 
114-115, 117-130, 132 Radovan Javurek (L) Anna-Kerstin Larsson (L) 

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

 Britt-Marie Hansson (L) i 
stället för Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

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

 
Elsebeth Lemche (KD) i 
stället för Alexander 
Harrison (KD) 

Jan Svensson (KD) Dan Berger (S) 

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

 Qazim Hasanaj (S) Tommy Carlsson (S) i stället 
för Katarina Honoré (S) Johan Kronbäck Angsmo (S) 

 Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) Tony Nilsson (S) i stället för Bo 
Kron (S) 

 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 
 Anders Tell (S) Ulrika Tollgren (S) Agneta Wandefors Hörström (S) 

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

 Jan Nordström (V) i stället 
för Abdikarim Hassan (-) 

Bengt Wendel (SD) i stället för 
Örjan Björk (SD) 

Dan Björk (SD) i stället för Ulf 
Börkell (SD) 

 Niklas Laudén (SD) i stället 
för Annette Granath (SD) Bengt Håkansson (SD) Marianne Hellgren Wendel (SD) i 

stället för Jacob Melin (SD) 

 Anders Nilsson (-) Bo Nilsson (SD) Carl Henrik Nilsson (SD) §§ 107-
112, 114-115, 117-130 

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

 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Torsdagen den 23 juni 2022 kl. 09:00, 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 
Kristianstad. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Anmälan av ersättare och upprop  

3 Val av justerare  

4 Delgivningar 2022/68 

A Kommunstyrelsens beslut 2021-12-22 – Svar på 
revisionsrapport granskning av förlorad arbetsinkomst 
Kristianstad kommun 

2021/1380 

B Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 – Yttrande över 
granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar 
och studieförbund 

2022/266 

C Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-28 – Granskning 
av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och 
studieförbund 

2022/266 

D Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – 
Revisionssvar - Granskning av intern kontroll vid 
bidragsgivning till föreningar och studieförbund 

2022/266 

E Omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 – Granskning av intern 
kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund 

2022/266 

  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

F Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 – Svar på 
revisionsrapport om granskning av arbetet med att motverka, 
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda 

2022/359 

G Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – 
Revisionssvar - Granskning av arbetet med att motverka, 
förhindra och hantera hot och våld mot anställda och 
förtroendevalda 

2022/359 

H Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 – 
Revisionssvar – Granskning av uppföljning av placerade barn 
och unga 

2022/212 

I Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot och ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige - Peter Johansson (M) 

2022/506 

5 Eventuella valärenden  

6 Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 2021/369 

7 Reviderad totalkalkyl för Österlövs skola och 
Kämpaställets förskola 

2019/679 

8 Åhus vattenskyddsområde 2020/1027 

9 Detaljplan för del av Önnestad 112:1 2011/1072 

10 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun 

2022/470 

11 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

12 Pyntens pumpstation 2021/1596 

13 Ledamöternas frågestund 2022/69 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 107 

Delgivningar 
Änr KS 2022/68 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/1380 Hid 2021.7475-7476, 7513 
Kommunstyrelsens beslut 2021-12-22 § 290 – Svar på revisionsrapport 
granskning av förlorad arbetsinkomst Kristianstad kommun. 

Änr 2022/266 Hid 2022.2917, 2936, 3389 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 100 – Yttrande över granskning av 
intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund. 

Änr 2022/266 Hid 2022.2454-2455 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-04-28 § 43– Granskning av intern 
kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund. 

Änr 2022/266 Hid 2022.2890-2892 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 § 107 – Revisionssvar - 
Granskning av intern kontroll vid bidragsgivning till föreningar och studie-
förbund. 

Änr 2022/266 Hid 2022.2893-2894 
Omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 § 70 – Granskning av intern kontroll 
vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund. 

Änr 2022/359 Hid 2022.1669, 2657, 2918, 2937, 3390-3392 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 101 – Svar på revisionsrapport om 
granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda och förtroendevalda. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Änr 2022/359 Hid 2022.2888-2889 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 § 108 – Revisionssvar - 
Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda och förtroendevalda. 

Änr 2022/212 Hid 2022.2885-2887 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-05-31 § 109 – Revisionssvar – 
Granskning av uppföljning av placerade barn och unga. 

Änr 2022/506 Hid 2022.2885-2806 
Länsstyrelsen Skåne – Ny ledamot och ersättare för ledamot i kommun-
fullmäktige - Peter Johansson (M) 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 108 

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige - Sofia 
Josephson (M) 
Änr KS 2022/616 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

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

 

Sammanfattning 
Sofia Josephson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i  
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse 2022-05-30. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 109 

Fyllnadsval av ledamot i Åhus Hamn & Stuveri AB 
efter Benny Jönsson (S) 
Änr KS 2018/1412 

Beslut 
• Välja följande person till ledamot i Åhus Hamn &Stuveri AB efter Benny 

Jönsson (S) för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma 2023: 

Ledamot  
Anders Svensson S 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja följande person till ledamot i Åhus Hamn &Stuveri AB efter Benny 

Jönsson (S) för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma 2023: 

Ledamot  
Anders Svensson S 

 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-06-23 § 16. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-14. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 110 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden efter Johannes Bengtegård (SD) 
Änr KS 2022/504 

Beslut 
• Välja Bengt Eriksson (SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Johannes Bengtegård (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja Bengt Eriksson (SD) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Johannes Bengtegård (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-06-23 § 17. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-16. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 72. 
Avsägelse 2022-05-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 111 

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden efter Angus Skog (M) 
Änr KS 2022/508 

Beslut 
• Välja Jessica Kilis (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Angus Skog (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja Jessica Kilis (M) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden 

efter Angus Skog (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-06-23 § 18. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 75. 
Avsägelse 2022-05-02. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 112 

Fyllnadsval av ersättare i Östra Skånes  
Hjälpmedelsnämnd efter Sylvia Olander (M) 
Änr KS 2022/513 

Beslut 
• Välja Ulrika Tågström (M) till ersättare i Östra Skånes Hjälpmedels-

nämnd efter Sylvia Olander (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja Ulrika Tågström (M) till ersättare i Östra Skånes Hjälpmedels-

nämnd efter Sylvia Olander (M) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-06-23 § 19. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-08. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 76. 
Avsägelse 2022-05-03. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 113 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i arbete och 
välfärdsnämnden efter Johannes Bengtegård (SD) 
Änr KS 2022/684 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Pia Dahlin (SD) till ersättare i arbete och välfärdsnämnden efter 
Johannes Bengtegård (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Pia Dahlin (SD) till ersättare i arbete och välfärdsnämnden efter 
Johannes Bengtegård (SD) för tiden fram till och med 2022-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-06-23 § 20. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-15. 
Avsägelse 2022-06-15. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 114 

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
Änr KS 2021/369 

Beslut 
• Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

• Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstad 
Airport AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Reservationer 

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

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

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mikael Pers-
sons (V) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Nej för bifall till Mikael Perssons (V) förslag till beslut. 

Med 59 ja-röster, tre nej-röster och tre frånvarande beslutar  
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Nuvarande ägardirektiv för Kristianstad Airport AB gäller sedan 2013 och  
är i behov av uppdatering. Kommunfullmäktige beslutade om nytt  
ägardirektiv 2021-04-14 § 80. Vid den extrainsatta bolagsstämman där det  
nya ägardirektivet skulle fastställas, avslog övriga ägare det nya  
ägardirektivet. Möte har bokats med representanter för de övriga  
kommunerna och några mindre ändringar är gjorda. Dessa mindre  
ändringar är även avstämda med VD för Kristianstad Airport AB. Förslaget  
på nytt ägardirektiv finns som bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa reviderat ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

• Uppdra till Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) att till Kristianstad 
Airport AB lämna ägardirektiv enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 96. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-18 § 99. 
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2022-05-06. 
Bilaga 1 Förslag nytt ägardirektiv. 
Bilaga 2 Ägardirektiv med ändringsmarkeringar sedan beslut i april 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 115 

Reviderad totalkalkyl för Österlövs skola och  
Kämpaställets förskola 
Änr KS 2019/679 

Beslut 
• Godkänna ny totalkalkyl på 198 miljoner kronor för projektet Österlövs 

skola och Kämpaställets förskola. 

• Finansiering sker genom att den ökade kostnaden inarbetas i  
investeringsbudgeten för år 2023 och framåt. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Daniél Tejera (L), Ulrika Tollgren (S), Pierre Månsson (L), Anders Tell (S) 
och Karl Gemfeldt (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Enligt beslut om Budget 2022 ska en ny totalkalkyl godkännas av kommun-
styrelsen vid en avvikelse mot beslutad budget i igångsättningstillståndet  
med mer än 20 % eller 10 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-16, § 14, att bevilja igångsättnings-
tillstånd för upphandling och byggnation av projektet nybyggnad och  
ombyggnad av Österslövs skola (numera heter projektet Österslövs skola  
och Kämpaställets förskola) till en beslutad och budgeterad kostnad av 166  
miljoner kronor, samt att bevilja budgetkompensation till barn- och  
utbildningsnämnden för den tillkommande hyran. 

Tekniska nämnden har inkommit med ett ärende gällande ny totalkalkyl  
för projektet Österslövs skola och Kämpaställets förskola. Den nya  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 
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Kommunfullmäktige 2022-06-23  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

totalkalkylen är bedömd till 198 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner  
kronor högre än den tidigare budget. I huvudsak beror kostnadsökningen  
på inflation, till exempel entreprenadindex som stigit med 14,9 % det  
senaste året. Dessutom har risken höjts till 10 % på grund av det fortsatt  
osäkra marknadsläget. Eftersom totalkalkylen ökar så mycket är det  
lämpligt att beslut tas av Kommunfullmäktige. Ökningen för investerings-
budgeten kommer att beaktas i budget 2023 och framåt (ingen ändring för  
budget 2022). 

Med anledning av det osäkra marknadsläget är bedömningen att en tydlig  
prioritering bland investeringar behöver göras. Tas beslut om att  
genomföra Österslövs skola och Kämpaställets förskola, behöver andra  
projekt skjutas på framtiden. Detta för att säkerställa rimliga kostnadsnivåer  
och att tillgång på material finns.  

Det är därför viktigt att notera att beslut om att genomföra detta projekt  
också innebär att Allöskolan skjuts 1-3 år framåt i tiden, samtidigt skjuts  
även Hammar förskola framåt i tiden. Båda dessa objekt är viktiga för  
Kristianstads kommuns utveckling, men de kan skjutas något i tid på grund  
av att alternativ lokalisering kan ordnas under tiden fram tills att objekten  
kan byggas. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna ny totalkalkyl på 198 miljoner kronor för projektet Österlövs 

skola och Kämpaställets förskola. 

• Finansiering sker genom att den ökade kostnaden inarbetas i  
investeringsbudgeten för år 2023 och framåt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 118. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-23. 
Tekniska nämndens ordförandebeslut 2022-05-23 § 2. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-20. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-16 § 14. 
Tekniska nämndens beslut 2022-01-27 § 6. 
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KF § 116 

Åhus vattenskyddsområde 
Änr KS 2020/1027 

Beslut 
• Fastställa vattenskyddsområde enligt karta i bilaga 2 och  

skyddsföreskrifter enligt bilaga 1 för Åhus vattenskyddsområde. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Qalinle Dayib (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Ett arbete pågår med att se över samtliga föreskrifter för vattenskyddsom-
råden i Kristianstads kommun. Arbetet med översynen av att ta fram nya  
föreskrifter för de olika vattenskyddsområden i kommunen har kommit  
olika långt i dess beskaffenhet och karaktär.  

Kommunfullmäktige i Kristianstad har 2013-03-12, KF § 71, fattat beslut  
om ersättningsprinciper för spridning av kemiska bekämpningsmedel  
inom vattenskyddsområdena. För här aktuellt vattenskyddsområde så har  
inga ersättningskrav inkommit med anledning av förbudet mot hantering  
av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdet. 

Åhus, norra, vattenskyddsområde består av tre vattenborrorna som  
behöver tryggas för framtiden. Föreskrifterna ska gälla mot såväl företag  
som privatpersoner.  
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Kommunledningskontoret har inga synpunkter på de föreslagna  
föreskrifterna för vattenskyddsområde Åhus. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa vattenskyddsområde enligt karta i bilaga 2 och  

skyddsföreskrifter enligt bilaga 1 för Åhus vattenskyddsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 106. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-18 § 107. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
Tekniska nämndens beslut 2022-03-03 § 31. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-01-10. 
Åhus vattenskyddsområde – Kristianstads kommun. Förslag till vatten-
skyddsområde och skyddsföreskrifter bilaga 1–2. 
Tekniskt underlag med bilaga 3–7. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-04-07 § 34. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-25. 
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KF § 117 

Detaljplan för del av Önnestad 112:1 
Änr KS 2011/1072 

Beslut 
• Anta detaljplan för del av Önnestad 112:1. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Christina Borglund (KD), Fredrik Winberg (S) och Karl Gemfeldt (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utveckla Önnestad med nya bostäder,  
förskola, vård- och servicefunktioner i ett strategiskt läge nära pendeltågs-
stationen. Planförslaget redovisar ca 150 bostäder, men antalet kan variera  
både uppåt och neråt beroende på hustyp och lägenhetsstorlek. 

Detaljplanen var utsänd för granskning under november-december 2021.  
16 st skriftliga yttranden inkom, varav 8 med synpunkter på planförslaget.  
Länsstyrelsen yttrade sig avseende riksintresse för kommunikationer,  
strandskydd samt hälsa och säkerhet. Övriga skrivelser handlar i huvudsak  
om trafik, parkering, dagvattenhantering och utformning av ny bebyggelse.  

Inkomna synpunkter har bl a föranlett att planerad dagvattendamm  
förläggs utanför strandskyddat område samt att en villkorsbestämmelse  
om bullerplank har införts på plankartan. I övrigt har redaktionella  
justeringar och förtydliganden av planhandlingarna gjorts inför antagandet. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta detaljplan för del av Önnestad 112:1. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 107. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-18 § 108. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-04-26 § 59. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-04-13. 
Plankarta, antagandehandling 2022-04-13. 
Planbeskrivning, antagandehandling 2022-04-13. 
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2022-04-13. 
Samrådsredogörelse, antagandehandling 2021-10-20. 
Miljökonsekvensbeskrivning, WSP 2022-04-01. 
Arkeologisk förundersökning, rapport 2014:36 2015-06-25. 
Översiktlig geoteknisk undersökning, Tyréns 2013-02-20. 
Översiktlig markteknisk undersökning, Tyréns 2013-02-20. 
Markteknisk undersökning grundläggning, Tyréns 2016-03-06. 
Vibrationsutredning, MMA, Sweco 2015-06-17. 
Dagvattenutredning, Structor 2015-11-27. 
Riskutredning, Tyréns 2017-10-04. 
PM Risk-tillägg till riskutredning, Tyréns 2021-04-23. 
PM ytlig markmiljöprovtagning, WSP 2021-04-29. 
Bullerutredning, Ramböll 2021-04-16. 
Komplettering bullerutredning, Ramböll 2022-02-22. 
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KF § 118 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/470 

Beslut 
• Anta ändring avseende hundar § 17 enligt tekniska nämndens förslag i 

allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Qalinle Dayib (C) och Martin Hallingström Skoglund (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen  
initierar ett förslag till förändrade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för  
Kristianstads kommun avseende hundar § 17.  

Förslaget innebär att tillåta hundar mellan kl 20.00 – 08.00 mellan 15 maj –  
15 september på en del av stranden vid Yngsjö havsbad mellan Flisvägen  
och Funkvägen, en sträckning på 600 meter. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta ändring avseende hundar § 17 enligt tekniska nämndens förslag i 

allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-25 § 109. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-05-11 § 95. 
Tekniska nämndens beslut 2022-04-21 § 58. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-15. 
Bilaga 1-nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads 
kommun. 
Bilaga 2-nytt förslag allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads 
kommun. 
Bilaga 3-nuvarande lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun 
med markerade ändringar. 
Bilaga 4-karta med förslag på strandsträcka där hundar är tillåtna 20:00-
08:00 perioden 15 maj-15 september. 
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KF § 119 

Motion - En bygglovshantering som uppfyller lagens 
krav! 
Änr KS 2022/697 

Beslut 
• Remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning 
Fredrik Winberg (S) och Ulrika Tollgren (S) föreslår i en motion att  
kommunstyrelsen ger i uppdrag om en genomlysning av dagens  
bygglovhantering och att det utifrån denna genomlysning tas fram en 
handlingsplan som säkerställer att Kristianstads kommun uppfyller  
gällande lagkrav gällande bygglovshanteringen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-20. 
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KF § 120 

Medborgarförslag - Hundrastgård i Hammar 
Änr KS 2022/521 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

hundrastgård i Hammar.  

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 2022-05-04. 
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KF § 121 

Medborgarförslag - Invig ett nappträd 
Änr KS 2022/536 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

kommunen inviger ett nappträd. 

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 2022-05-08. 
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KF § 122 

Medborgarförslag - Måla kommunens betongsuggor 
så att de lättare syns för personer med  
synnedsättning 
Änr KS 2022/555 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att måla kommunens  

betongsuggor så att de lättare syns för personer med synnedsättning.  

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 2022-05-10. 
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KF § 123 

Medborgarförslag - Ta fram en lista över vilka olika 
kommunala kulturresurser som finns 
Änr KS 2022/556 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ta fram en 

lista över vilka olika kommunala kulturresurser som finns.  

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 2022-05-10. 
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KF § 124 

Medborgarförslag - Ta fram eller uppdatera  
kommunens tillgänglighetspolicy 
Änr KS 2022/557 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag att ta fram eller uppdatera 

kommunens tillgänglighetspolicy.  

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 2022-05-10. 
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KF § 125 

Medborgarförslag - Installera fartdämpande hinder 
på befintligt övergångsställe Västra Boulevarden - 
Cardellsgatan 
Änr KS 2022/569 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

installera fartdämpande hinder på befintligt övergångsställe Västra  
Boulevarden – Cardellsgatan.  

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 2022-05-15. 
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KF § 126 

Medborgarförslag - Gör två körfält på huvuddelen av 
södergående del av Snapphanevägen 
Änr KS 2022/653 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

göra två körfält på huvuddelen av södergående del av Snapphanevägen.  

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 2022-06-05. 
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KF § 127 

Medborgarförslag - Lekplats eller lekställning i  
anslutning till utegymmet i Åhusparken 
Änr KS 2022/657 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

lekplats eller lekställning i anslutning till utegymmet i Åhusparken.  

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 2022-06-07. 
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KF § 128 

Medborgarförslag - Rutschkana och/eller  
trampoliner på Väbadet 
Änr KS 2022/670 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att bygga 

rutschkana och/eller trampoliner på Väbadet.  

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 2022-06-11. 
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KF § 129 

Medborgarförslag - Anlägg cykelbana på gamla  
banvallen från Bjärlöv och koppla ihop den med be-
fintlig cykelbana i Torsebro och Vinnö 
Änr KS 2022/673 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att anlägga 

cykelbana på gamla banvallen från Bjärlöv och koppla ihop den med  
befintlig cykelbana i Torsebro och Vinnö.  

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 2022-06-14. 
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KF § 130 

Medborgarförslag - Anlägg en hundtränings-
plats/hundrastplats vid norra delen av före detta 
golfbanan i Nosaby 
Änr KS 2022/676 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgar-

förslag att anlägga en hundträningsplats/hundrastplats vid norra delen av 
före detta golfbanan i Nosaby.  

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 2022-06-14. 
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KF § 131 

Pyntens pumpstation 
Änr KS 2021/1596 

Beslut 
• Godkänna en ökning i investeringsbudgeten för Pynten, ny pumpstation. 

Totalbudget för projektet ökas från 130 mkr till 329 mkr. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M), Pierre Månsson (L), Anders Tell (S) och Martin  
Hallingström Skoglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Inför upphandling och genomförande av investeringsprojekt överstigande 
5 miljoner kr ska igångsättningstillstånd inhämta av kommunstyrelsen. 

Projektet omfattar en ny pumpstation med nytt utskov i Hammarsjön samt 
en ny permanent spont kring den befintliga intagsdammen.  

Anbudssumman, indexuppräkning, byggherrekostnad, kostnad för  
masshantering, sido-entreprenader och projektrisk uppgår sammantaget  
till 329 000 000 kr.  

Den nuvarande fullmäktigebudgeten för projektet är 130 mkr och togs 
fram inför år 2017. Budgetposten saknar byggherrekostnad, kostnad för 
masshantering och projektrisk. Summorna har inte heller indexerats över 
åren. Kostnadsökningen fram till år 2022 är betydande. Kostnadsökningen 
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i projektet har skett i flera steg. I december 2021 togs en konsultrapport 
fram som visade på en total kostnad på 225 mkr som redovisades i  
kommunstyrelsen. Denna rapport visade att projektets omfattning ökat. 
Denna konsultrapport är bilagd ärendet, se bilaga 3. Ytterligare en  
konsultrapport togs fram i april 2022, där kostnaden ökat till 243,8 mkr, se  
bilaga 4. Orsakerna till kostnadsökningen kommer från ett förändrat  
omvärldsläge med över perioden ökande priser på främst stål, betong, 
transporter och energi. Den enskilt största kostnadsökningen beror på att  
omfattningen av schaktarbetet har fått ökad precision genom ny 3D-modell 
med exakta och kalkylerbara mängder. Även omfattning och kostnader för  
dykarbeten och undervattensgjutning har justerats. Övriga tillkommande  
kostnader är kostnader för masshantering, byggherrekostnader och  
projektrisk. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Godkänna en ökning i investeringsbudgeten för Pynten, ny pumpstation. 

Totalbudget för projektet ökas från 130 mkr till 329 mkr. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 123. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-06-21. 
Bilaga 1 Formulär för igångsättningstillstånd. 
Bilaga 2 Projektbudget för projektet UPPHANDLINGSSEKRETESS. 
Bilaga 3 Kostnadsbedömning 2021-11-16. 
Bilaga 4 Kostnadsbedömning 2022-04-06. 
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KF § 132 

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. 

• Mikael Persson (V) ställer fråga till Camilla Palm (M) gällande  
utredning om förlorad arbetsförtjänst i kommunen. 

• Camilla Palm (M) svarar på frågan. 
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