
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-10-11 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-15:55. 

 
Beslutande Bilaga 1             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare       

                   

                   

 Utses att justera Anna-Kerstin Larsson Mikael Persson       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2022-10-11 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 179-181, 183 
 Hanna Nicander 

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

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

 
 Anna-Kerstin Larsson Mikael Persson 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2022-10-11 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-10-12 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-11-03 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-10-11 
    
Bilaga 1    
    
Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Stefan Haskå (M) Karl Hörnfeldt (M) 

 
Bo Eriksson (M) istället för 
Franc Krizanec (M) 

Pontus Lindberg (M) istället 
för Göran Montan (M) Monica Roos (M) 

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

 
Torgil Rundcrantz (M) 
istället för Jesper Persson 
(M) 

Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Mikael Nissen (M) istället 
för Ewa Wemby (M) Kamilla Danielsson (L) Elisabeth Disley (L) 

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

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

 Jörgen Johnsson (L) istället 
för Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

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

 Alexander Harrison (KD) Jan Svensson (KD) Dan Berger (S) 
 Birgitta Book (S) Jan Carlsson (S) Martin Hallingström Skoglund (S) 
 Qazim Hasanaj (S) Katarina Honoré (S) Johan Kronbäck Angsmo (S) 
 Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) Bo Kron (S) 
 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 

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

 Fredrik Winberg (S) Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) 

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

Ulf Börkell (SD) Annelie Fälth Simonsson (-) 

 Annette Granath (SD) Bengt Håkansson (SD) Anders Nilsson (-) 
 Carl Henrik Nilsson (SD) Niclas Nilsson (SD) Björn Nordeman (SD) 
 Dick Nystrand (SD) Anita Reimers (SD) Fia Rosenstråle (SD) 
 Leino Svensson (-)   
    
    
    
    
    
    
    

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-10-11 

Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad, kl. 13:00-15:55. 

Beslutande Bilaga 2 

Övriga närvarande 
Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Andrea Ax Karlsén, 
nämndsekreterare 

Utses att justera Anna-Kerstin Larsson Mikael Persson 

Justeringens 
tid och plats Rådhus Skåne 2022-10-18 

Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 178, 182, 184-199 

Hanna Nicander 

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

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

Anna-Kerstin Larsson Mikael Persson 

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

Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum 2022-10-11 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Kommunfullmäktige 

2022-10-19 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-11-10 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

Underskrift  ...........................................................................................................  
Hanna Nicander 

Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2022-10-11 
    
Bilaga 2    
    
Beslutande Ludvig Ceimertz (M) Stefan Haskå (M) Karl Hörnfeldt (M) 

 
Bo Eriksson (M) istället för 
Franc Krizanec (M) 

Pontus Lindberg (M) istället 
för Göran Montan (M) Monica Roos (M) 

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

 
Torgil Rundcrantz (M) 
istället för Jesper Persson 
(M) 

Bo Silverbern (M) Christina Silverbern (M) 

 
Mikael Nissen (M) istället 
för Ewa Wemby (M) Kamilla Danielsson (L) Elisabeth Disley (L) 

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

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

 Jörgen Johnsson (L) istället 
för Henny Tillberg (L) Qalinle Dayib (C) Lena Holst (C) 

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

 Alexander Harrison (KD) Jan Svensson (KD) Dan Berger (S) 
 Birgitta Book (S) Jan Carlsson (S) Martin Hallingström Skoglund (S) 
 Qazim Hasanaj (S) Katarina Honoré (S) Johan Kronbäck Angsmo (S) 
 Kristina Lindbåge (S) Sabina Månsson Hultgren (S) Bo Kron (S) 
 Helen Persson (S) Therese Sturesson (S) Anders Svensson (S) 

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

 Fredrik Winberg (S) Sarah Levin (V) Mikael Persson (V) 

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

Ulf Börkell (SD) Annelie Fälth Simonsson (-) 

 Annette Granath (SD) Bengt Håkansson (SD) Anders Nilsson (-) 
 Carl Henrik Nilsson (SD) Niclas Nilsson (SD) Björn Nordeman (SD) 
 Dick Nystrand (SD) Anita Reimers (SD) Fia Rosenstråle (SD) 
 Leino Svensson (-)   
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Tisdagen den 11 oktober 2022 kl. 13:00, 

Sessionssalen Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, 
Kristianstad. 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Anmälan av ersättare och upprop  

3 Val av justerare  

4 Delgivningar 2022/68 

A Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 2022/1005 

B Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och 
utredningstider 

2022/1006 

C Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Kristianstads kommun 

2022/1007 

D Länsstyrelsen Skåne - Ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige efter Sofia Josephson (M) 

2022/616 

5 Eventuella valärenden  

6 Delårsrapport januari-augusti 2022 2022/838 

7 Försäljning av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 2020/1129 

8 Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4 2017/29 

9 Arkivmyndighet för samordningsförbundet Skåne Nordost 
Kristianstad 

2022/932 

10 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2022/98 



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

Ärenden  

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

12 Motion - Klädbidrag till anställda inom förskolan i 
Kristianstads kommun 

2022/419 

13 Motion - Målbild för Energi 2030 2022/232 

14 Interpellation - Angående revisionens kritik gällande 
Framtidens äldreomsorg 

2022/964 

15 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

16 Ledamöternas frågestund 2022/69 

 

Bo Silverbern 
Ordförande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 178 

Delgivningar 
Änr KS 2022/68 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/1005 Hid 2022.4348 
Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen 

Änr 2022/1006 Hid 2022.4351 
Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och utredningstider 

Änr 2022/1007 Hid 2022.4349 
Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning  
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Kristianstads kommun 

Änr 2022/616 Hid 2022.3804 
Länsstyrelsen Skånes beslut - Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige  
efter Sofia Josephson (M) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 179 

Fyllnadsval av nämndeman i Kristianstads tingsrätt 
efter Leif Seth (SD) 
Änr KS 2022/914 

Beslut 
• Välja Håkan Englund (SD) till nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter 

Leif Seth (SD) för tiden fram till och med 2023-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Välja Håkan Englund (SD) till nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter 

Leif Seth (SD) för tiden fram till och med 2023-12-31. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-10-11 § 22. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-04. 
Anmodan val av ny nämndeman efter Leif Seth (SD) 2022-08-24. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 180 

Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i Åhus Hamn 
& Stuveri AB efter Johannes Bengtegård (SD) 
Änr KS 2022/1104 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Dan Björk (SD) till ledamot i Åhus Hamn & Stuveri AB efter  
Johannes Bengtegård (SD) för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma  
2023.  

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Bifalla avsägelsen. 

• Välja Dan Björk (SD) till ledamot i Åhus Hamn & Stuveri AB efter  
Johannes Bengtegård (SD) för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma  
2023.  

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-10-11 § 23. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-04. 
Avsägelse 2022-10-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 181 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i 
överförmyndarnämnden efter Johannes 
Bengtegård (SD) 
Änr KS 2022/1105 

Beslut 
• Bifalla avsägelsen. 

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

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-10-11 § 24. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-04. 
Avsägelse 2022-10-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 182 

Delårsrapport januari-augusti 2022 
Änr KS 2022/838 

Beslut 
• Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk  
hushållning 2022.  

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

• För år 2022 bevilja en tillfällig budgetkompensation för den snabba och  
oförutsedda kostnadsökningen på el och livsmedel, totalt 65,6 miljoner  
kronor enligt tabell i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Om  
ersättning erhålls från staten för kostnadsökningen, minskas  
budgetkompensationen med samma belopp. 

• Ramförändringen för år 2022 (65,6 miljoner kronor) finansieras genom  
en minskning av det budgeterade resultatet, från 175 miljoner kronor  
(3 % av skatter och statsbidrag) till 109,4 miljoner kronor (1,9 % av  
skatter och statsbidrag). 

Reservationer 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget tilläggsförslag. 

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
den socialdemokratiska gruppens tilläggsförslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M), Carl-Henrik Nilsson (SD), Pierre Månsson (L) och 
Christina Borglund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Anders Tell (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt att följande läggs till 
kommunstyrelsens förslag till beslut: ”Avsätta 10 mkr för upprustning av 
Huaröds friluftsbad.”. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till kommunstyrelsens förslag 
till beslut mot varandra och finner kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras förslag till tillägg om att avsätta 10 mkr för upprustning av Huaröds 
friluftsbad mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
avslå förslag om tillägg. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för avslag till tillägg om att avsätta 10 mkr för upprustning av Huaröds 
friluftsbad. 

Nej för bifall till tillägg om att avsätta 10 mkr för upprustning av Huaröds 
friluftsbad. 

Med 37 ja-röster, 23 nej-röster och en som avstår beslutar kommun-
fullmäktige avslå förslag om tillägg att avsätta 10 mkr för upprustning av 
Huaröds friluftsbad. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 
Delårsresultatet för januari till och med augusti 2022 uppgår till +416,5  
miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2021 var 405,7 miljoner kronor.  

Resultatprognosen för helåret 2022 beräknas till +333,2 miljoner kronor  
(+5,6 % av skatter och statsbidrag), vilket är 158,2 miljoner kronor bättre  
än budget som är +175 miljoner kronor (3,0 % av skatter och statsbidrag). 

Vid delårsrapporten augusti 2021 var prognosen för helåret +307,9  
miljoner kronor, dock förbättrades resultatet till årsbokslutet och blev de  
facto 434,4 miljoner kronor vilket motsvarar 7,7 % av skatter och  
statsbidrag. 

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

I samband med delårsrapporten har en kartläggning av inflation och dess  
påverkan på förvaltningarna år 2022 gjorts. Även en utblick mot år 2023  
har gjorts. Totalt sett visar sammanställningen potentiella kostnadsökningar  
på 79 miljoner kronor för år 2022. 

För innevarande år föreslås tillfällig budgetkompensation ges för att väga  
upp för den snabba och oförutsedda kostnadsökningen på el och livsmedel.  
Ramförändringen blir därmed 65,6 miljoner kronor och dessa finansieras  
genom en minskning av det budgeterade resultatet. 

Kompensation föreslås därmed utgå till tekniska nämnden (60,0 miljoner  
kronor), barn- och utbildningsnämnden (2,0 miljoner kronor) samt  
omsorgsnämnden (3,6 miljoner kronor varav 2,4 miljoner kronor är  
elpriser och 1,2 miljoner kronor är livsmedelspriser). Observera att om  
staten ger Kristianstads kommun kompensation för någon av dessa poster,  
minskas budgetkompensationen med samma belopp. 

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

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk  
hushållning 2022.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

• För år 2022 bevilja en tillfällig budgetkompensation för den snabba och  
oförutsedda kostnadsökningen på el och livsmedel, totalt 65,6 miljoner  
kronor enligt tabell i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande. Om  
ersättning erhålls från staten för kostnadsökningen, minskas  
budgetkompensationen med samma belopp. 

• Ramförändringen för år 2022 (65,6 miljoner kronor) finansieras genom  
en minskning av det budgeterade resultatet, från 175 miljoner kronor  
(3 % av skatter och statsbidrag) till 109,4 miljoner kronor (1,9 % av  
skatter och statsbidrag). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 162. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 163. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-19. 
Delårsrapport januari-augusti 2022. 
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Voteringslista nr. 1 
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2022 klockan 14:07:42. 

  

6 Delårsrapport januari-augusti 2022 

Radovan 

Transport: 

| 

30 | 16   
Sida 1 av 2 

  

YT p77 
 



  

Forts. voteringslista nr. 1 Kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2022 klockan 14:07:42 

Transport: | 30 | 16 1 

Ja | Nej | Avst | F 

SUMMA: | 37 | 23 

  
Att rösterna sålunda avgivits intygar: 7 pg . s 4 SF Pov the 

la kabbala bs nal [Twat (oto 

Sida 2 av 2 

     



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 183 

Försäljning av fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 
Änr KS 2020/1129 

Beslut 
• Försälja Kristianstad Ränndalen 1 till Christian Emanuelsson Invest AB 

i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 6.010.875 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Christian Emanuelsson Invest AB, 559043-1655, har inkommit med  
intresseanmälan för att bygga företagshotell inom Nya Ängamöllans  
verksamhetsområde. Christian Emanuelsson Invest AB har reserverat 
fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 med en areal på 16.029 kvm.  
Köpekontrakt har upprättats som innebär att företaget förvärvar  
fastigheten Kristianstad Ränndalen 1 för en köpeskilling på 6.010.875 kr. 

Av Nya Ängamöllans 326.000 kvm tillgänglig verksamhetsmark så är 
240.000 kvm såld. Av den resterande ytan är merparten reserverat. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Försälja Kristianstad Ränndalen 1 till Christian Emanuelsson Invest AB 

i enlighet med köpekontrakt för en köpeskilling om 6.010.875 kronor. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 163. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 151. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 184 

Detaljplan för del av Horna 3:12 och del av  
Lysbojen 4 
Änr KS 2017/29 

Beslut 
• Anta detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde  
med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar  
och specificerad djurhållning. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även  
för en förskola på grund av dess strategiska läge omgivet av bostäder och  
natur. Detaljplanen bekräftar användningen natur i området samt tillför  
nödvändigt vägnät för detaljplanens syfte. 

Planområdet nyttjas idag som rekreationsområde och angränsar till  
befintlig industri österut. Utvecklingen har stöd i gällande översiktsplan  
(antagen av kommunfullmäktige 2013) och bedöms vara av ett allmänt  
intresse. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Kommunstyrelsens  
arbetsutskott beslutade 2021-09-22 § 222 att återremittera ärendet till  
byggnadsnämnden för revidering av delen närmast Fregattvägen i norr.  
Ändringarna innebar att förslaget behövde gå ut på en ny granskning. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta detaljplan för del av Horna 3:12 och del av Lysbojen 4. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 168. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 168. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-08-30 § 121. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-17. 
Plankarta 2022-08-17. 
Planbeskrivning 2022-08-17. 
Samrådsredogörelse 2021-03-14. 
Granskningsutlåtande 1 2021-08-24. 
Granskningsutlåtande 2 2022-03-16. 
Granskningsutlåtande 3 2022-08-17. 
Dagvattenutredning 2020-08-10, uppdaterad 2021-05-07. 
Arkeologisk utredning 2020:99, 2020-05. 
PM Miljöteknisk provtagning 2020-04-07. 
Fordonsmätningar (Trafikia) 2020-05. 
Natur-och rekreationsvärde 2019-11-25. 
Översiktlig geotekniskutredning 1978-07-21. 
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KF § 185 

Arkivmyndighet för samordningsförbundet Skåne 
Nordost Kristianstad 
Änr KS 2022/932 

Beslut 
• Utse kommunstyrelsen i Kristianstads kommun som arkivmyndighet 

för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

 

Sammanfattning 
I dagsläget saknas det en beslutad arkivmyndighet för Samordningsför-
bundet Skåne Nordost, nedan förbundet. Enligt 19 § förbundsordningen  
ansvarar kommunstyrelsen i den kommun som förbundet har sitt säte för  
tillsyn enligt arkivlagen (1990:782). Förbundet har sitt säte i Kristianstad,  
varför Kristianstads kommun tillfrågats om att vara arkivmyndighet för  
förbundet. 

Det innebär att Kristianstads kommuns arkivmyndighet, kommunstyrelsen,  
enligt 20 § lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser  
(2003:1210), Finsamlagen, ansvarar för tillsynen av att samordningsför-
bundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Tillsynen genomförs av  
kommunarkivet som verkställer arkivmyndighetens uppdrag. 

Gällande förbundets arkiv överlämnas handlingar löpande till arkivmyndig-
heten i enlighet med förbundets dokumenthanteringsplan. Om förbundet  
skulle upplösas ska förbundets arkiv överlämnas till arkivmyndigheten,  
såvida verksamheten inte överförts till annan myndighet eller till juridisk  
person som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Utse Kommunstyrelsen i Kristianstads kommun som arkivmyndighet 

för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 171. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 172. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-31. 
Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost. 
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KF § 186 

Redovisning av obesvarade motioner samt  
besvarade och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2022/98 

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, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden  
och tekniska nämnden och överlämnar förteckningar över beslutade samt  
icke beslutade medborgarförslag. 

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, miljö- och hälso-
skyddsnämnden, 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 2022-09-28 § 173. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 175. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-09. 
Förteckning över obesvarade motioner 2022-09-09. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2022-09-09. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2022-09-09. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-08-25 § 154. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-08. 
Förteckning över medborgarförslag som gått till beslut eller som varit 
under  
beredning under perioden 2022-01-11 – 2022-08-08. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-09-06 § 60. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-10. 
Barnkonsekvensanalys 2022-08-10. 
Förteckning över beslutade och ej avgjorda medborgarförslag för Barn- och 
utbildningsnämnden 2022-08-10. 
Byggnadsnämndens beslut 2022-08-30 § 134. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-08-12. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-06-02 § 77. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-02. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden, 2022-05-19. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2022-09-01 § 68. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-01. 
Omsorgsnämndens beslut 2022-06-22 § 84. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2022-06-03. 
Räddningsnämndens beslut 2022-09-14 § 21. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
Tekniska nämndens beslut 2022-06-22 § 98. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-23. 
Förteckning över beslutade och icke beslutade medborgarförslag för Tek-
niska nämnden, 2022-05-23. 
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Överförmyndarnämndens beslut 2022-09-15 § 48. 
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2022-09-05. 
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KF § 187 

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

Beslut 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och  

utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-07. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Car Henrik Nilsson (SD) föreslår 2022-05-09 i en motion till kommunfull-
mäktige att Kristianstads kommun utreder kostnad och möjlighet att  
kompensera för karenslöneavdraget för personal inom förskolan 

Medarbetare inom förskola går under kollektivavtalet Allmänna  
bestämmelser (AB). Det finns i detta avtal inte någon öppning för  
kommunen att lokalt kollektivavtala om ersättning för karensavdraget.  
Kollektivavtalet är normerande, vilket innebär att avsteg från det inte får  
göras. Några andra överenskommelser som strider mot kollektivavtalet,  
såsom förslaget om kompensation för karensavdrag, får inte träffas. 

Karensavdraget för medarbetare som arbetar i förskoleverksamheten inom  
barn- och utbildningsförvaltningen motsvarar cirka 5 Mkr per år. För alla  
verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen motsvarar  
karensavdraget cirka 18 Mkr per år. 
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Även om det vore möjligt skulle ett införande av föreslagen kompensation  
medföra en ökad kostnad motsvarande cirka 5 Mkr. Kostnaderna för ett  
införande av föreslagen kompensation hade i så fall blivit föremål för  
prioriteringsdiskussioner inför utformandet av barn- och utbildnings-
nämndens internbudget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och  

utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 179. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 160. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-14 § 53. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-07 § 35. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-23 reviderat 
2022-06-07. 
Barnkonsekvensanalys 2022-05-23. 
Förvaltningsövergripande samverkan barn- och utbildningsförvaltningen 
protokoll 2022-06-03. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 99. 
Motion 2022-05-09. 
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KF § 188 

Motion - Klädbidrag till anställda inom förskolan i 
Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/419 

Beslut 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och  

utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 

Reservationer 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

 

Sammanfattning 
Carl Henrik Nilsson (SD) föreslår 2022-04-10 i en motion till kommunfull-
mäktige att Kristianstads kommun ger varje tillsvidareanställd pedagog,  
lärare eller barnskötare inom förskolan ett klädbidrag på 1000 kr per år  
som en tjänsteförmån. 

Om kommunen ska ge anställda ekonomisk ersättning för deras egna inköp  
av arbetskläder räknas det som kostnadsersättning. Kommunen ska då  
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göra ett skatteavdrag på 30 % och betala arbetsgivaravgift (31,42) på  
beloppet. Detta innebär att av de 1000 kr får medarbetaren ut 700 kr.  
Kommunen ska betala 314,20 kr i arbetsgivaravgift per klädbidrag; en  
kostnad på 1314,20 kr per klädbidrag. 

Idag tillhandahåller kommunen allvädersjackor till medarbetare inom  
förskola. Dessa räknas som arbetskläder, varför varken skatteavdrag ska  
göras eller arbetsgivaravgifter betalas in. Rektor kan bedöma om det inom  
den egna tilldelade budgeten för 2022 finns möjlighet att prioritera  
ytterligare fria arbetskläder till medarbetare inom den egna förskolenheten.  
Detta beslut åvilar rektor att i så fall fatta inom den befintliga budgetramen.  

Det finns inte medel avsatta i beslutad internbudget för 2022 att bekosta  
införandet av klädbidrag enligt motionen till medarbetare inom  
kommunens förskolor. Kostnaderna för ett generellt införande av ett sådan  
klädbidrag kan lyftas vid prioriteringsdiskussioner inför utformandet av  
barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2023. 

Då det finns cirka 900 tillsvidareanställda medarbetare i förskolan skulle  
den årliga kostnaden för klädbidrag enligt motionens förslag uppgå till  
cirka 1,2 Mkr per år. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och  

utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 180. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-14 § 161. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 52. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-06-07 § 34. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09. 
Barnkonsekvensanalys 2022-05-09. 
Förvaltningsövergripande samverkan barn- och utbildningsförvaltningen 
protokoll 2022-06-03. 
Remiss 2022-05-04. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-12 § 53. 
Motion 2022-04-10. 
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KF § 189 

Motion - Målbild för Energi 2030 
Änr KS 2022/232 

Beslut 
• Anse motionen besvarad med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 

Reservationer 

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

Den vänsterpartistiska gruppen reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 

”Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits. Både klimatkrisen och 
det senaste årets händelser i vårt närområde visar på behovet av lokal 
miljövänlig energiproduktion. Denna motion har inte alla svar men den 
pekar i rätt riktning och ger kommunen ett tydligt ansvar att agera. 

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

Kommunfullmäktiges behandling 
Yrkanden 

Martin Hallingström Skoglund (S), Anders Tell (S) och Mikael Persson (V) 
yrkar bifall till motionen.  

Christina Borglund (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin Hal-
lingström Skoglunds (S) med fleras förslag till beslut och finner att kom-
munfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej för bifall till Martin Hallingström Skoglunds (S) med fleras förslag till 
beslut. 

Med 41 ja-röster och 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Anders Tell (S), Lena Fantenberg (S), Martin Hallingström Skoglund (S) och  
Fredrik Winberg (S) föreslår i motionen att anta en målbild för energi 2030  
med höga ambitioner avseende lokal produktion av energi, härunder  
förnybar elproduktion och biogasproduktion. 

Kristianstads kommun har under 2021-2022 tagit fram ett förslag på  
klimat- och miljöplan, som var på remiss till 15 juli 2022. Klimat- och  
miljöplanen utgör en målbild för utvecklingen av lokal energiproduktion  
och energianvändning, samt anger åtgärder för hur målen ska uppnås.  
Klimat- och miljöplanens föreslagna mål och åtgärder är i stora delar i linje  
med förslagen i motionen. Dock bedöms det i nuläget av olika anledningar  
inte vara realistiskt med 800 GWh förnybar elproduktion i kommunen till  
år 2030. 

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

kontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-09-28 § 181. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 177. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
Remiss 2022-03-17. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 19. 
Motion 2022-03-04. 

26



  

  

Voteringslista nr. 2 
Upprättad vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2022 klockan 15:15:21. 
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KF § 190 

Interpellation - Angående revisionens kritik gällande 
Framtidens äldreomsorg 
Änr KS 2022/964 

Beslut 
• Interpellationen får besvaras. 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S) har till kommunfullmäktige lämnat interpellation 
ställd till omsorgsnämndens ordförande Sylvia Olander (M) angående 
revisionens kritik gällande Framtidens äldreomsorg. 

Omsorgsnämndens ordförande Sylvia Olander (M) svarar på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Svar på interpellation 2022-09-28. 
Interpellation 2022-09-07. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-13 § 144. 
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KF § 191 

Medborgarförslag - Ta bort skyltar om hundförbud  
i Fårabäck 
Änr KS 2022/967 

Beslut 
• Avvisa medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag skyltar om 

hundförbud i Fårabäck tas bort. 

Medborgarförslaget avvisas med hänvisning till att kommunen inte äger 
marken. 

Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad 
som regleras inom den kommunala kompetensen. I kommunallagen 
(2017:725) 2 kap § 1-2 anges att kommuner själva får ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
område eller dess medlemmar och som inte är statens, en annan kommuns, 
en annan regions eller landstings eller någon annans. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2022-09-07. 
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KF § 192 

Medborgarförslag - Trafikåtgärder på Hamiltons väg 
Änr KS 2022/968 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Färlöv, föreslår i ett medborgarförslag farthinder och 

sänkning av hastigheten till 30 kilometer per timme förbi förskolan på 
Hamiltons väg i Färlöv. 

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 2022-09-08. 
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KF § 193 

Medborgarförslag - Inför kompisledsagning för 
personer på gruppboenden 
Änr KS 2022/970 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till omsorgsnämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

införa kompisledsagning för personer på gruppboenden.  

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 2022-09-08. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 194 

Medborgarförslag - Ta bort kanterna på alla  
övergångställen 
Änr KS 2022/971 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ta 

bort kanterna på alla övergångsställen. 

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 2022-09-08. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 195 

Medborgarförslag - Laglig graffitivägg 
Änr KS 2022/1062 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för 

beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att anordna 

en laglig graffitivägg. 

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 2022-09-25. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 196 

Medborgarförslag - Utbyggnad av gång- och cykelväg 
på Kabelvägen från Snälltågsvägen 
Änr KS 2022/1066 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag utbyggnad av 

gång- och cykelväg på Kabelvägen från Snälltågsvägen. 

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 2022-09-19. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 197 

Medborgarförslag - Utökad boendeparkering vid 
Östermalm 
Änr KS 2022/1112 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag 

utökad boendeparkering vid Östermalm. 

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 2022-10-03. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 198 

Medborgarförslag - Belysning på Möllebacken 
Änr KS 2022/1115 

Beslut 
• Överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beslut. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att ordna 

belysning på Möllebacken. 

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 2022-10-04. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunfullmäktige 2022-10-11  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KF § 199 

Ledamöternas frågestund 
Änr KS 2022/69 

Beslut 
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. 

• Therese Sturesson (S) ställer fråga till Jan Svensson (KD) om C4 Energi 
AB:s långa väntetid för besiktning av solcellsanläggningar. 

Jan Svensson (KD) svarar på frågan. 

• Martin Hallingström Skoglund (S) ställer fråga till Camilla Palm (M) 
gällande ärenden om strategi och taxa för vatten och avlopp som kom-
munstyrelsen återremitterade till tekniska nämnden 2022-06-22. 

Camilla Palm (M) svarar på frågan. 

• Kristina Lindbåge (S) ställer fråga till Camilla Palm (M) gällande lokal-
brist för omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet. 

Camilla Palm (M) svarar på frågan. 
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