
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Kommunstyrelsen 2020-09-23 

 
Plats och tid  Rådhus Skåne rum 114, kl. 09:00-12:00. 

Beslutande Peter Johansson (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD) 

 Camilla Palm (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD) 

 Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Henny Tillberg (L) istället 
för Kamilla Danielsson (L)             

Ersättare Bo Silverbern (M) Anders Svensson (S) Dick Nystrand (SD) 
 Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V)  

Övriga närvarande 
Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör, §§ 166, 169 

 Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Bengt Mohlin (M), ordförande 
Kristianstads renhållnings AB, 
§ 166 

 

Lars Olsson (S), vice 
ordförande Kristianstads 
renhållnings AB, § 166 

Johan Karlsvärd, VD 
Kristianstads renhållnings AB,  
§ 166 

Anna Lena Fantenberg (S), vice 
ordförande C4 Energi AB, § 166 

 
Göran Thessén, VD C4 
Energi AB, § 166 

Per-Ola Hörnmark, 
ekonomichef, § 166 

Ulrika Cedell, förvaltningschef 
kultur- och 
fritidsförvaltningen, § 171 

 

Jenny Sahlström, 
friluftsstrateg kultur- och 
fritidsförvaltningen, § 171 

Lars Jennfors, fritidsstrateg 
kultur- och fritidsförvaltningen, 
§ 171 

 

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

Rådhus Skåne 2020-09-24 

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

166-169, 171-180 

 

 
Ordförande  ...............................................................................................................................   
 Peter Johansson   

 
Justerare  ...............................................................................................................................   
 Anders Tell         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen §§ 166-169, 171-
180 

Sammanträdesdatum 2020-09-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2020-09-25 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-17 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2020-09-23 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 114, kl. 09:00-12:00. 

 
Beslutande Peter Johansson (M) Christina Borglund (KD) Niclas Nilsson (SD) 

 Camilla Palm (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD) 

 Ludvig Ceimertz (M) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD) 

 Pierre Månsson(L) Dan Berger (S) Anders Nilsson (SD) 

 Karl Gemfeldt (C) Agneta Wandefors-Hörström (S)  

Tjänstgörande 
ersättare 

Henny Tillberg (L) istället 
för Kamilla Danielsson (L)             

Ersättare 
Bo Silverbern (M) Anders Svensson (S) Dick Nystrand (SD) 

 Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V)  
                   

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör 

Merete Tillman, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare   

    
    

                   

 Utses att justera Anders Tell         

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-09-23 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 170 

  Hanna Nicander 

 
Ordförande  ............................................................................................................................    
 Peter Johansson   

 
Justerare  ............................................................................................................................    
 Anders Tell         

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen § 170 Sammanträdesdatum 2020-09-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-09-24 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Hanna Nicander 

 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 23 september 2020 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 114. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Kristianstads renhållnings AB 

10:00-10:45 C4 Energi AB 

2019/1244 

4 Delgivningar 2020/34 

5 Redovisning av delegeringsbeslut 2020/156 

6 Delårsrapport januari-augusti 2020 2020/965 

7 Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av 
medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes 
Kommuner 

2020/751 

8 Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun, §21 om ridning 

2020/732 

9 Reviderat handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor (LSO) 

2020/995 

10 Initativärende - Kostnadsfria antikroppstester covid-19 
för anställda inom Kristianstads kommun” 

2020/908 

11 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2021 2020/834 

12 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

2020/47 
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Ärenden  

13 Medborgarförslag - Fria resor från och med 74 år 2019/971 

14 Medborgarförslag - Sänk åldern för seniorkort till 70 år 2019/991 

15 Medborgarförslag - Ge pensionärerna samma rabatt för 
periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som studenter, 
barn och unga 

2020/138 

16 Medborgarförslag - Ansöka om gratis bussresor för 
personer över 75 år 

2020/251 

17 Initiativärende - Plattform för digitala möten 2020/1056 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 166 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 

 Kristianstads renhållnings AB informerar om verksamheten genom  
ordförande Bengt Mohlin (M), vice ordförande Lars Olsson (S) och VD  
Johan Karlsvärd. 

 C4 Energi AB informerar om verksamheten genom ordförande Jan  
Svensson (KD), vice ordförande Anna-Lena Fantenberg (S) och VD  
Göran Thessén. 

 Anders Tell (S) ställer fråga om uthyrning av kommunens lokaler. 

Kommunledningskontorets återkommer med svar på frågan. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 167 

Delgivningar 
Änr KS 2020/34 

Beslut 
 Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/102 Hid 2020.5842 
Redovisning återbesättandeprövningar april – juni 2020. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 168 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2020/156 

Beslut 
 Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2020/156 Hid 2020.6373 
Redovisning av delegeringsbeslut 2020-08-18 — 2020-09-14. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 169 

Delårsrapport januari-augusti 2020 
Änr KS 2020/965 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2020. Efter utvärdering av det kommunövergripande styrkortet 
kan konstateras att förbättringsområden finns. 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Delårsresultat för perioden januari till och med augusti 2020 uppgår till 
341,9 mkr. Resultatprognosen för helåret beräknas till +123,1 mkr (inkl 
VA), vilket är 84,1 mkr högre än budgeterat och 12,3 mkr lägre än resulta-
tet i bokslutet för år 2019. 

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

Uppföljning har i kommunen skett mot styrkorten med de mål och indika-
torer som kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker till avvi-
kelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna åtgär-
der som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas under 
respektive nämndavsnitt. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna delårsrapport med bedömningen att kommunen enligt 

prognos kommer att klara balanskravet och god ekonomisk hushåll-
ning 2020. Efter utvärdering av det kommunövergripande styrkortet 
kan konstateras att förbättringsområden finns. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-16 § 196. 
Kommunledningens tjänsteutlåtande 2020-09-07. 
Delårsrapport januari-augusti 2020.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 170 

Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning  
av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes  
kommuner 
Änr KS 2020/751 

Beslut 
 Bifalla föreslagen förändrad finansieringsmodell för beräkning av 

medlemsavgift från och med 2021 för Skånes kommuner. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av  
Kommunförbundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift dels av 
finansiering via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan 
kommunerna och förbundet.  

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån  
kommunernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag.  

För att uppnå en enklare översikt över vad kommunerna betalar till  
förbundet och för att tydligare kunna planera verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv föreslås att ovannämnda intäktsformer slås samman 
med medlemsavgiften till en totalram: Medlemsavgift till Skånes  
Kommuner, som fördelas till kommunerna utifrån antalet invånare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bifalla föreslagen förändrad finansieringsmodell för beräkning av 

medlemsavgift från och med 2021 för Skånes kommuner. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-09 § 189. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften 
från och med 2021 för Kommunförbundet Skåne, 2020-06-26.
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KS § 171 

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för  
Kristianstads kommun, § 21 om ridning 
Änr KS 2020/732 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta förändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-

stads kommun i enligt följande: 

”Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 

Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området in-
om fastigheten Horna 3:12. 

Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badsträn-
derna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, 
Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby.” 

 Kultur- och fritidsförvaltningen ska komplettera barnkonsekvens- 
analysen innan ärendet tas upp i Kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckningar 

”Vänsterpartiet menar att ärendet borde återremitterats. 

Den barnchecklista som finns i ärendet är enligt vår mening otillräcklig.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att det till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut läggs till att kultur- och fritidsförvaltningen ska komplettera 
barnkonsekvensanalysen innan ärendet tas upp i Kommunfullmäktige. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår en ändring i Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun vad gäller ridning §21. 
Anledning till nuvarande ridförbud, som sträcker sig från Kronoskogen i 
norr till Juleboda i söder, baseras på en tidigare tes om markens känslighet 
och ridningens negativa påverkan. Numer finns det forskning som visar att 
markstörning är en förutsättning för att bevara och utveckla naturvärden 
på sandiga marker. Ridning är ett exempel på sådan markstörning.  
Kristianstads kommuns ekologer bekräftar detta. Nuvarande tillämpade 
ridförbud gäller för ett område som sammanfaller med flera statliga  
naturreservat där ridning regleras i föreskrifter och bestämmelser. I  
naturreservaten Gropahålet och Äspet är ridning helt förbjuden och i  
naturreservaten Lillesjö och Friseboda är ridning förbjuden förutom på 
anvisad led. Utöver detta finns det förslag på kommande kommunalt  
naturreservat i Södra Äspet, där ridning troligen kommer vara tillåten på 
anvisad plats. 

Eftersom det dels inte längre finns skäl att skydda marken mot omrörning i 
nämnda område, dels fortsatt kommer att finnas begränsningar kring 
ridning där det är befogat, föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att 
ridförbudet i området upphävs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Anta förändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristian-
stads kommun i enligt följande: 

”Ridning är förbjuden på markerade motionsspår. 

Ridning är förbjuden inom det på kartbilaga B markerade området in-
om fastigheten Horna 3:12. 

Hästar får inte mellan den 15 maj - 15 september vistas på badsträn-
derna vid havet och på de allmänna badplatserna vid Balsby, Österslöv, 
Ekestad, Mjönäs, Lerjevallen, Furestad i Villands Vånga, Ivö och Kiaby.” 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-09 § 190. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-04 § 53. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-19. 
Bilaga 1 - Nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 21 ridning. 
Bilaga 2 - nytt förslag allmänna lokala ordningsföreskrifter, § 21 ridning. 
Bilaga 3 - nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter med markerade 
ändringar, § 21 ridning. 

Bilaga 4 - Karta med nuvarande tillämpat ridförbud samt naturreservat och 
naturfondsmark inritat. 
Bilaga 5 – Kartbilaga B Ridförbud inom fastigheten Horna 3:12. 
Barnchecklista Kristianstads kommun. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-06-18 § 53. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-04.
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KS § 172 

Reviderat handlingsprogram enligt lag om skydd  
mot olyckor (LSO) 
Änr KS 2020/995 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
 Anta förslag till reviderat handlingsprogram enligt LSO. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) kap 3 § 3 och kap 3 § 8 ska  
kommunen ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och  
räddningstjänst. Handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige. 

Räddningstjänsten har sett över nuvarande handlingsprogram och de 
dokument som ligger till grund för handlingsprogrammet, t.ex.  
riskinventeringen, samt de styrdokument som är direkt knutna till  
handlingsprogrammet. 

Det kapitel som tidigare handlat om kommunens krisberedskap är urlyft 
från handlingsprogrammet då det hanteras på annat sätt. 

En statlig utredning, ”en effektivare kommunal räddningstjänst” har lett 
fram till att det finns en proposition om ändring i LSO bl.a. gällande  
handlingsprogrammens utformning. Då det ännu inte är helt klart vad detta 
kommer att medföra har endast smärre justeringar gentemot tidigare 
handlingsprogram gjorts. Troligen medför en framtida lagändring att  
ytterligare översyn behöver göras. En detalj som dock belysts särskilt i 
utredningen och som bedöms tydliggöras i lagstiftningen är att kommunen 
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kommer att ha krav på ett ledningssystem för räddningstjänsten, i vilket en 
övergripande ledning ständigt ska upprätthållas. Den övergripande  
ledningen ska vid samverkan mellan kommuner utövas gemensamt. Detta 
är redan infört i samverkanskommunerna i Skåne Nordost ¼ 2020 med 
införandet av inre befäl knutet till räddningstjänstens larmcentral vilket 
skrivits in i handlingsprogrammet. 

Förslaget till handlingsprogram avses remitteras till berörda såsom  
Länsstyrelsen och angränsande kommuner. 

Räddningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige 

 Anta förslag till reviderat handlingsprogram enligt LSO. 

Beslutsunderlag 
Räddningsnämndens beslut 2020-09-09 § 15. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-08-27. 
Förslag till handlingsprogram med bilagor.
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KS § 173 

Initiativärende - Kostnadsfria antikroppstester covid-
19 för anställda inom Kristianstads kommun” 
Änr KS 2020/908 

Beslut 
 Kostnadsfria antikroppstester ska inte införas. Personal inom kommu-

nal vård och omsorg erhåller kostnadsfria antikroppstester via Region 
Skåne och mot bakgrund av att arbetsgivaren inte kan kräva att medar-
betare testar sig och inte heller har varken praktisk möjlighet att han-
tera eller juridisk rätt att kräva in eller registrera testresultatet så ska 
Kristianstads kommun inte generellt erbjuda medarbetare kostnadsfri 
antikroppstestning. 

Reservationer 

Niclas Nilsson (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Carl Henrik Nilsson (SD), Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) 
och Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Carl 
Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att samtliga anställda i 
Kristianstads kommun erbjuds kostnadsfritt antikroppstest (covid-19) vid 
ett tillfälle under år 2020. Ersättning (200 kronor) ska utgå efter uppvisan-
de av kvitto. Finansiering ska ske genom de medel som återsöks från staten 
med anledning av covid-19, ”merkostnader för region/kommuner med 
anledning covid-19”. Eventuellt förmånsvärde av antikroppstest belastar 
den anställde. Kommunledningskontoret ska ges i uppdrag att ta fram 
rutiner för ersättning mm. 

Mot bakgrund av att kunskaperna kring immunitet efter genomgången 
infektion med covid-19 fortfarande är begränsade, att arbetsgivaren inte 
kan kräva att medarbetare testar sig och inte heller har varken praktisk 
möjlighet att hantera eller juridisk rätt att kräva in eller registrera testre-
sultatet föreslås att Kristianstads kommun inte generellt erbjuder medar-
betare kostnadsfri antikroppstestning.  

Region Skåne erbjuder, i enlighet med den överenskommelse som upprät-
tats mellan Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner), med-
arbetare inom den kommunala vård och omsorgen kostnadsfri antikropps-
testning. Eftersom denna provtagning är ett erbjudande och inte obligato-
riskt för medarbetare i målgruppen så sker provtagningen utanför arbets-
tid. Varje medarbetare äger själv resultatet av antikroppstestet, och har 
ingen skyldighet att meddela detta till sin arbetsgivare. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Att inte införa kostnadsfria antikroppstester. Personal inom kommunal 

vård och omsorg erhåller kostnadsfria antikroppstester via Region 
Skåne och mot bakgrund av att arbetsgivaren inte kan kräva att medar-
betare testar sig och inte heller har varken praktisk möjlighet att han-
tera eller juridisk rätt att kräva in eller registrera testresultatet så ska 
Kristianstads kommun inte generellt erbjuda medarbetare kostnadsfri 
antikroppstestning. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-07. 
Kostnadsfria antikroppstester avseende covid-19 för anställda inom Kristi-
anstads kommun - SD initiativärende KS 2020-08-26. 
Folkhälsomyndighetens vägledning för antikroppstestning version 4,  
2020-09-03. 
Folkhälsomyndighetens vägledning för bedömning av immunitet efter 
genomgången covid-19, 2020-09-03. 
SKR:s Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning 
avseende covid-19. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-26 § 165.
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KS § 174 

Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2021 
Änr KS 2020/834 

Beslut 
 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2021 fastställs enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider enligt följande: 

Kommunstyrelsens sammanträden 

Månad Datum Tidpunkt  

Januari 27 09:00-13:00  

Februari 17 09:00-13:00 Kristianstads Airport 
AB Mars 24 09:00-15:00 Åhus Hamn & Stuveri AB 

April 28 09:00-13:00 Krinova AB 

Maj 26 09:00-13:00  

Juni 16 09:00-15:00 Utfärd 

Augusti 25 09:00-13:00 AB Kristianstadsbyggen 

September 29 09:00-15:00 Kristianstads renhållnings 
AB och C4 Energi AB 

Oktober 27 09:00-13:00  

November 24 09:00-13:00  

December 22 09:00-13:00  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Sammanträdestider för Kommunstyrelsen 2021 fastställs enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-16 § 199. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-07. 
Sammanträdeskalender 2021.
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KS § 175 

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade  
och obesvarade medborgarförslag 
Änr KS 2020/47 

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

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

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. 

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs-
nämnden och Tekniska nämnden och överlämnar förteckningar över beslu-
tade samt icke beslutade medborgarförslag. 

Arbete och välfärdsnämnden, Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Räddningsnämnden och Överförmyndarnämnden, har inga 
medborgarförslag att redovisa. 

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2020-09-23  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag, till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-16 § 201. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-04. 
Förteckning över obesvarade motioner 2020-09-01. 
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen  
2020-09-01. 
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen  
2020-09-01. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-08-27 § 116. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-12. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-01 § 62. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2020-08-25 § 34. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Barn- och utbild-
ningsnämnden 2020-08-06. 
Byggnadsnämndens beslut 2020-08-25 § 166. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-10. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-06-04 § 59. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-11. 
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-11. 
Barnchecklista redovisning av beslutade och ej avgjorda medborgarförslag 
2020-05-11. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-09-03 § 64. 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2020-08-11. 
Omsorgsnämndens beslut 2020-06-24 § 87. 
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2020-06-05. 
Räddningsnämndens beslut 2020-09-09 § 17. 
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2020-08-31. 
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Tekniska nämndens ordförandes beslut 2020-09-04 § 2. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-03. 
Förteckning över beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden,  
2020-08-26. 
Förteckning över icke beslutade medborgarförslag för Tekniska nämnden, 
2020-08-26. 
Överförmyndarens ordförandes beslut 2020-09-01 § 8.
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KS § 176 

Medborgarförslag - Fria resor från och med 74 år 
Änr KS 2019/971 

Beslut 
 Avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
föreslår i ett medborgarförslag att fria resor inom  

kommunen ska börja gälla från 74 års ålder. Idag erbjuds de som är 75 år 
eller äldre gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pensionärer gäller 
den av Skånetrafiken fastställda taxan. 

I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för  
subventionerade resor till 74 år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-09 § 191. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2019-11-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 232. 
Medborgarförslag 2019-10-02.
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KS § 177 

Medborgarförslag - Sänk åldern för seniorkort till 70 år 
Änr KS 2019/991 

Beslut 
 Avslå medborgarförslaget. 

 

Sammanfattning 
 föreslår i ett medborgarförslag att fria resor inom 

kommunen ska börja gälla från 70 års ålder. Idag erbjuds de som är 75 år 
eller äldre gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pensionärer gäller 
den av Skånetrafiken fastställda taxan. 

I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för  
subventionerade resor till 70 år. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-09 § 192. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-23. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-08-29. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2019-12-05. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 248. 
Medborgarförslag 2019-10-09.
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KS § 178 

Medborgarförslag - Ge pensionärerna samma rabatt  
för periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som  
studenter, barn och unga 
Änr KS 2020/138 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2020-06-23 samt ta upp frågan om rabatt för pensio-
närer på kollektivtrafik med Skånetrafiken. 

 

Sammanfattning 
har lämnat in ett medborgarförslag om att pensionärer 

ska ha samma rabatt för periodkort och biljetter i kollektivtrafiken som 
studenter, barn och unga. Liknande rabatter finns på andra ställen i landet.  

Kommunen ställer sig bakom förslaget från Bo. Kommunen tycker att det 
är ett bra förslag som kan bidra till att öka antalet resenärer på redan 
befintliga buss- och tåglinjer. Kommunen kommer ta upp detta med Skåne-
trafiken. Det är Region Skåne/Skånetrafiken som är huvudman för  
kollektivtrafiken och de som beslutar om biljettpriser och rabatter, detta 
kan inte kommunen göra. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2020-06-23 samt ta upp frågan om rabatt för pensio-
närer på kollektivtrafik med Skånetrafiken. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-09 § 193. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-06-23. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2020-03-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 40. 
Medborgarförslag 2020-01-29.
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KS § 179 

Medborgarförslag - Ansöka om gratis bussresor för  
personer över 75 år 
Änr KS 2020/251 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
föreslår i ett medborgarförslag att de personer som är  

berättigade gratis busskort, bör ansöka om detta. Frågan om att fria resor 
ska föregås av ett ansökningsförfarande har tidigare väckts på  
kommunledningskontoret och är nu under utredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-09 § 194. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-05. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-08-13. 
Remiss 2020-03-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 45. 
Medborgarförslag 2020-02-18.
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KS § 180 

Initiativärende - Plattform för digitala möten 
Änr KS 2020/1056 

Beslut 
 Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda  
ärendet och återkomma till Kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna framför följande: 

”Under rådande pandemi, med de restriktioner och den försiktighet som 
gällt och vidtagits vid fysiska möten, har digitala möten blivit ett allt vanli-
gare sätt för möten och sammanträden. De har många gånger visats sig 
vara goda alternativ till fysiska möten. Kommunfullmäktige har även beslu-
tat att ge nämnderna möjligheter att hålla digitala sammanträden. 

Vi kan förvänta oss en fortsatt försiktighet avseende fysiska möten. Men 
även efter pandemin är det troligt att fler möten kommer att hållas digitalt. 
Även om fysiska möten är överlägsna som mötesform i många samman-
hang så har vi börjat vänja oss vid att digitala möten i vissa sammanhang 
fungerar riktigt bra. 

De flesta av oss har blivit bekanta med olika plattformar för digitala möten. 
Nu är det dags att ta ställning till en digital plattform med syftet att använ-
da permanent i kommunen, i de sammanhang det är lämpligt. Det kom-
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munägda Inera har tagit fram en plattform som heter just ”Digitalt möte”. 
Det är ett exempel på en plattform som kan fungera långsiktigt. Ett stort 
antal kommuner har också visat intresse för den. 

Vårt förslag är att nu att titta närmare på vilken digital plattform som kan 
vara lämplig för kommunen att använda sig av långsiktigt, med beaktande 
av säkerhet, användarvänlighet mm, och att Kommunstyrelsen ger KLK i 
uppdrag att ta fram förslag till det.” 

Beslutsunderlag 
Initiativärende - Plattform för digitala möten, 2020-09-23.
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