
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunstyrelsen 2022-11-23 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 08:30-12:20. 

 
Beslutande Ian Fernheden (SD) Christina Silverbern (M) Annelie Karlsson (S),  

§§ 212-218, 220-222 

 Carl Henrik Nilsson (SD) Christina Borglund (KD) Dan Berger (S) 

 
Dick Nystrand (SD) Jan Svensson (KD), §§ 212-218, 

220-221, 223-232, 234-247 
Mikael Persson (V) 

 Camilla Palm (M) Ulrika Tollgren (S) Daniél Tejera (L) 

 Ulf Persson (M) Martin Hallingström Skoglund (S) Kent Angergård (C) 

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Therese Larsson Sturesson 
(S) istället för Annelie 
Karlsson (S), §§ 223-232, 
234-247 

Alexander Harrisson (KD) istället 
för Jan Svensson (KD), § 222 

 

    

Ersättare Rickard Axelsson (SD) Camilla Ottosson (KD) Linnea Bengtsson (V) 

 Bo Silverbern (M) Therese Larsson Sturesson (S),  
§§ 212-218, 220-222 

Pernilla Blixt (L), §§ 212-
218, 220-232, 234-246 

 
Alexander Harrisson (KD), 
§§ 212-218, 220-221, 223-
232, 234-247 

Qazim Hasanaj (S)  

    

Övriga närvarande Anders Johansson, 
kommundirektör 

Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör 

Pia Steinbach 
Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare 

Maria Broberg, systemförvaltare,  
§ 212 

Bengt Ståhl, enhetschef,  
§ 212 

 Andreas Larsson, IT-
tekniker, § 212 Daniel Wimhed, IT-tekniker, § 212 

Oscar Nilsson, 
ekonomidirektör,  
§ 215-218, 220-225 

 
Helene Frykler, HR-direktör, 
§ 215 

Emelie Tobler, controller,  
§§ 215-216 

Eva-Marie Hagström, 
avdelningschef, § 223 

 
Magnus Lund, 
planeringsstrateg, § 223   

 Utses att justera Ulrika Tollgren         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 212-218, 220-232, 234-247 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

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

 

  
Tid och plats Onsdagen den 23 november 2022 kl. 08:30-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

08:30-09:30 Kommunledningskontoret informerar 

2022/41 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/42 

5 Delgivningar 2022/43 

6 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare 2022/134 

7 Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 2022/615 

8 Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen samt 
extern låneram för kommunkoncernen 2023 

2022/1291 

9 Borgensavgifter från och med år 2023 2022/1290 

10 Ansökan om investeringsbidrag - Tollarps medborgarhus 
ekonomiska förening 

2022/1333 

11 Tillfälliga lokaler för grundsärskola 2022/1156 

12 Försäljning av Koriandern 5 2019/883 

13 Avtal om lägenhetsarrende avseende Önnestad 109:1 2022/1130 

14 Klimat- och miljöplan 2022-2026 2022/258 

15 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring 

2022/1262 
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16 Taxor för kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 2023 

2022/1228 

17 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggningar 2023 

2022/594 

18 Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 2022/1363 

19 Revidering av gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads 
kommun 

2022/1187 

20 Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2022/584 

21 Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 2022-
2026 

2022/1233 

22 Nominering av vigselförrättare i Kristianstads kommun 2022/966 

23 Arvode vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden 
under december månad 2022 

Förslag till kommunstyrelsen kommer senare. 

2022/1412 

24 Medborgarförslag - Inrätta Naturreservat Horna Fure 2020/1093 

25 Medborgarförslag - Återskapa den gamla hamnen 
Fiskarbacken som fanns där innan badhuset byggdes 

2021/51 

26 Medborgarförslag - Återskapa den tidigare 
småbåtshamnen som fanns innan badhuset byggdes 

2021/53 

27 Medborgarförslag - Återskapa hamnen Fiskarbacken och 
utöka vattenriket 

2021/54 

28 Medborgarförslag - Återskapa Fiskebacken på 
badhustomten och utöka vattenriket 

2021/56 

29 Medborgarförslag - Utebad på platsen för Tivolibadet 2021/150 

30 Medborgarförslag - En badplats på badhustomten 2021/152 

31 Medborgarförslag - Mobil eller fast 
utomhuspadelanläggning på ena tennisbanan i Åhus, 
Vanneberga 

2021/657 

32 Medborgarförslag - Gör om gamla soptippen till allmän 
park för allmänheten 

2021/1485 
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33 Medborgarförslag - Ta upp motion om trafiksituation i 
Tollarp igen 

2022/297 

34 Medborgarförslag - Light rail mellan Kristianstad och 
Åhus 

2022/326 

35 Medborgarförslag - Sänkt ålder för gratis busskort till 
seniorer 

2022/425 

36 Initiativärende - Framtagande av ny detaljplan för 
evenemangsstranden i Åhus 

2022/710 

37 Initiativärende - Angående hälso- och 
sjukvårdsverksamheten i omsorgsförvaltningen 

2022/761 

38 Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande kommer senare. 

2022/1241 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 212 

Informationer 
Änr KS 2022/41 

• Kommunsekreterare Hanna Nicander, systemförvaltare Maria Broberg, 
enhetschef Bengt Ståhl, IT-tekniker Andreas Larsson och IT-tekniker 
Daniel Wimhed informerar. 
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KS § 213 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/42 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/42 Hid 2022.5659 
Redovisning av delegeringsbeslut 2022-10-21 — 2022-11-13. 
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KS § 214 

Delgivningar 
Änr KS 2022/43 

Beslut 
• Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Änr 2021/741 Hid 2022.4039 
Redovisning av avgjorda återbesättandeprövningar juli-september 2022. 
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KS § 215 

Månadsuppföljning avseende ekonomi och  
medarbetare 
Änr KS 2022/134 

Beslut 
• Notera information. 

 

Sammanfattning 
Ekonomidirektör Oscar Nilsson lämnar information om ekonomisk må-
nadsuppföljning från nämnder och styrelser för oktober 2022. 

HR-direktör Helene Frykler lämnar information om kommunövergripande 
uppföljning avseende medarbetare för oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2022. 
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KS § 216 

Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 
Änr KS 2022/615 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I fråga om budget 2023 

• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt 
driftbudgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• I övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

• Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

• Investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igång-
sättningstillståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor 
ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

• Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mil-
joner kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande 
delårsbokslut eller bokslut. 

• Fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner kro-
nor samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 
350 miljoner kronor för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrel-
sen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så 
erfordras. 
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• Fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• Fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation 
ifrån Sveriges kommuner och regioner. 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
modell, övriga medel som budgeterats under anslag för senare fördel-
ning på finansen. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid 
första nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

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

”Vänsterpartiet yrkade bifall till vårt eget budgetförslag. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 

Daniél Tejera (L) och Pernilla Blixt (L) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Liberalerna vill uppmärksamma att styret (SD, M, KD) i budgetprocessen 
inför 2023 frångår en långvarig tradition i kristianstadspolitiken. Långsik-
tiga investeringar har sedan länge behandlats i partiöverläggningar innan 
de lagts fram för beslut. 
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Någon sådan överläggning har inte gjorts inför årets budgetprocess.” 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S), Therese Larsson Sturesson (S) och Qazim Hasanaj (S) 
ansluter sig till Liberalernas protokollsanteckning. 

Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S) 
och Dan Berger (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 
2023. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget 2023. 

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget 2023. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut, Ulrika 
Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut, Mikael Perssons (V) förslag till 
beslut och Daniél Tejeras (L) förslag till beslut mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i oförändrad skattesats och samver-
kan om budgetförslaget sker 2022-11-15. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-14 (KF § 79) att anta strategisk 
färdplan för 2021-2024. De strategiska målen som finns i denna budget 
utgår ifrån den strategiska färdplanen som gäller för hela koncernen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

I fråga om budget 2023 
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• Fastställa utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2023 till 21,46 öre per skattekrona. 

• Fastställa resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2023 samt 
driftbudgetramar för 2023 enligt bilagt budgetförslag. 

• I övrigt fastställa budgeten för 2023 enligt bilagt förslag. 

• Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2023. Tekniska nämn-
den har ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, 
fastigheter och anläggningar inte överskrids. 

• Delegera till kommunstyrelsen att fördela exploateringsbudgeten per 
projekt (total ram är angiven). 

• Investeringar överstigande 20 miljoner kronor kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. Vid avvikelse mot totalkalkylen i igång-
sättningstillståndet med mer än 20 procent eller 10 miljoner kronor 
ska ny totalkalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

• Slutredovisning av investeringsprojekt med totalkostnad över 20 mil-
joner kronor ska delges kommunstyrelsen vid närmast påföljande 
delårsbokslut eller bokslut. 

• Fastställa kommunens låneram för 2023 till totalt 4 300 miljoner kro-
nor samt fastställa checkräkningskrediten för kommunkoncernen till 
350 miljoner kronor för löpande betalningsberedskap. Kommunstyrel-
sen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning av lån 
samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar när så 
erfordras. 

• Fastställa ram för fordonsleasing till 60 miljoner kronor. 

• Fastställa internräntan 2023 till 1,25 procent, enligt rekommendation 
ifrån Sveriges kommuner och regioner. 

• Bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader, hyresförändringar, indexupp-
räkningar, fördelning av medel för volymer enligt resursfördelnings-
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modell, övriga medel som budgeterats under anslag för senare fördel-
ning på finansen. 

• Uppmana nämnder att fastställa internbudget och nämndsstyrkort vid 
första nämndssammanträdet 2023. 

I fråga om flerårsplan 2024-2025 

• Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 208. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-09. 
Majoritetens budgetförslag 2023. 
Kommunövergripande samverkansgrupps protokoll 2022-11-15. 
Socialdemokraternas budgetförslag 2023. 
Vänsterpartiets budgetförslag 2023. 
Liberalernas budgetförslag 2023. 
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KS § 217 

Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen  
samt extern låneram för kommunkoncernen 2023 
Änr KS 2022/1291 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2023 

fastställs enligt nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 800,0 
AB Allön 700,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 180,0 
C4 Energi AB 800,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  20,0 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2023 
fastställs till 9 910,0 mkr. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 
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Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret 
har sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som 
ska gälla från och med 2023. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2023 
fastställs enligt nedanstående tabell. 

• Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostna-
der med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Bolag 
Borgens-/låneram 
(mkr) 

Kristianstads kommunföretag AB 790,0 
AB Kristianstadsbyggen 3 800,0 
AB Allön 700,0 
Specialfastigheter i Kristianstad AB 180,0 
C4 Energi AB 800,0 
Kristianstads renhållnings AB 280,0 
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0 
Kristianstad Airport AB  20,0 

• Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2023 
fastställs till 9 910,0 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 209. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 
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KS § 218 

Borgensavgifter från och med år 2023 
Änr KS 2022/1290 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2023 för upp-

låning och refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi AB inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att 
lånen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen) samt 
EU:s statsstödsregler ställer krav på marknadsmässiga borgensavgifter. 
Kommunledningskontoret föreslår att avgiften lämnas oförändrad dvs 
samma nivå som för 2022, på samtliga löptider. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2023 för upp-
låning och refinansiering som genomförs under 2023 

 Löptid 
  1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,30 % 0,30 % 0,40 % 0,40 % 0,45 % 
C4 Energi AB inklusive dotterbolag 
samt övriga bolag 0,55 % 0,65 % 0,70 % 0,75 % 0,75 % 

• För befintliga lån gäller redan fastställda borgensavgifter fram tills att 
lånen förfaller eller förnyas. 

• Samma nivå som används för borgensavgifter ska även tillämpas i de 
fall som kommunen internt lånar ut till kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 210. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-03. 
Vägledning vid beräkning av kommunala borgensavgifter september 2021. 
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KS § 219 

Ansökan om investeringsbidrag - Tollarps medborgar-
hus ekonomiska förening 
Änr KS 2022/1333 

Beslut 
• Bevilja bidrag för kostnaden av bytet av värmesystem på 334 000kr. 

Medlen tas inom kommunledningskontorets befintliga ram. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har sedan kommunsammanslagningen år 1974 
andelar motsvarande 83 % i Tollarps Medborgarhus ekonomiska förening. 
Föreningen bedrivs helt utan vinstintresse för andelsägarna. Lokaluthyr-
ning sker till privatpersoner, föreningar och företag utan krav på medlem-
skap/andelsägande. 

Den cirka 20 år gamla, eldrivna jordvärmeanläggning, kompletterad med 
oljedriven anläggning för vatten och värme, har under åren tappat väsent-
ligt i effektivitet, vilket inneburit att oljedriften trätt i funktion allt oftare 
och klagomål framförts på dåligt uppvärmda lokaler. Detta är naturligtvis 
inte acceptabelt - varken ur miljö-, ekonomiska eller trivselaspekter. Sty-
relsen har därför, i samråd med kommunens energirådgivare, beslutat att 
renovera jordvärmeanläggningen och byta ut oljedriften mot eldriven luft-
/vattenanläggning. Anbud har inhämtats från två entreprenörer, Åker-
holms Rör i Hörby och AB Arildssons Rör i Malmö. Efter utvärdering antogs 
Åkerholms Rör som entreprenör till anbudssumman 395 000 kr inkl. mer-
värdeskatt. I summan ingår borttagning av befintlig oljepanna och -tank 
samt övrig, oanvändbar utrustning (se kopia av bifogat avtal). Borttagning-
en genomfördes i juni månad. Inmontering av ny utrustning planeras att 
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genomföras i september. Därmed blir det möjligt för våra 12 fasta hyres-
gäster och vår nytillträdda entreprenör att nyttja lokalerna även under den 
kalla årstiden utan att uppleva dem alltför nedkylda. Entreprenören (C4 
Event, Love och Maria Gyllerup, Tollarp) svarar för uthyrning av samlings-
lokaler och kök i bottenvåningen samt skötsel av allmänna ytor mot pro-
centuell behållning av intäkterna från dessa uthyrningar. Efterfrågan av 
uthyrning har ökat väsentligt hos såväl tollarpsbor som föreningar sedan 
pandemirestriktionerna lättats och börjar närma sig de cirka 200 uthyr-
ningsdagar vi hade före Covid-19. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja bidrag för kostnaden av bytet av värmesystem på 334 000kr. 

Medlen tas inom kommunledningskontorets befintliga ram. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 211. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-08. 
Tollarps medborgarhus ekonomiska förenings bidragsansökan 2022-08-05. 
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KS § 220 

Tillfälliga lokaler för grundsärskola 
Änr KS 2022/1156 

Beslut 
• Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos barn- och 

utbildningsförvaltningen på cirka 490 000kr/mån. Slutlig hyreskostnad 
kommer att justeras efter faktiskt utfall. 

Protokollsanteckningar 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S), Therese Larsson Sturesson (S), Qazim Hasanaj (S), Mikael 
Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsanteck-
ning: 

”Från och med nästa år byter “särskola” namn till “anpassad skola”. I Kristi-
anstads kommun har den ledande principen varit att särskola ska integre-
ras med grundskola och gymnasieskola rent lokalmässigt. Särskola för 
elever i högstadiet har därför bedrivits på en av kommunens högstadiesko-
lor, Norretullskolan. Även om undervisningen varit särskild har eleverna 
träffats naturligt på skolgården, i matsalen, i uppehållsutrymmen men även 
vid planerade pedagogiska aktiviteter. Elever i särskola kan efter rektors 
beslut också få del av undervisning och bedömning enligt den vanliga 
grundskolans läroplan i vissa ämnen när så är lämpligt. Vi har funderingar 
på om och hur detta påverkas av dessa år i tillfälliga lokaler skild från 
grundskolan. 

Den 2019-12-03 tog BUN ett beslut som kraftigt bröt mot denna princip 
när beslut togs om Etapp 1 som innebar en investering på 5,3 mkr för att 
flytta grundsärskolan på Norretullskolan till tillfälliga lokaler på Fristorps-
skolan från och med augusti 2020. I beslutsunderlaget till BUN 2019-12-03 
ingick “Verksamhetsbeskrivning för flytt av Norretullskolans grundsärsko-
la 1 till Fristorpsskolan 2019-10-02” och i denna ingick även Etapp 2 som 
angav att “grundskolan på Norretullskolan planerar from läsår 2021/2022 
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flytta delar av sin verksamhet till Fristorp”. Grundskolan Norretullskolans 
högstadium planerade alltså enligt beslutsunderlaget att förlägga delar av 
de teoretiska ämnena på Fristorpsskolan redan påföljande läsår. Detta var 
skälet till att vi accepterade att under en kortare tid frångå principen om 
lokalintegrering. Nu blev det av olika anledningar inte av att grundskolan 
följde efter till Fristorpsskolan. På Fristorpsskolan finns idag 45–50 elever 
varav ett 10-tal är rullstolsburna samt ca 30 medarbetare. 2023-12-23 
kommer Fristorpsskolan att stängas för skolverksamhet då bygglov inte 
kan förlängas fler gånger. Det alternativ som nu står till buds innebär att 
grundsärskolan flyttas till nya tillfälliga lokaler vid Högskoleområdet till en 
beräknad kostnad på 17,6 mkr för minst 36 månader framåt. Troligen 
innebär konjunkturläget att verksamheten riskerar att förlängas i dessa 
tillfälliga lokaler. Den riskanalys som gjorts visar på tänkbara negativa 
konsekvenser nämns och när nämns flera risker bland annat elever som 
reagerar med utåtriktade beteende på grund av ej anpassade lokaler. Vi 
kan inte utläsa något elevperspektiv gällande “Åtgärder för att motverka 
risken”. Högstadieelever har rätt att ha elevskyddsombud och elevernas 
gjorda riskanalys saknas i handlingarna. Vi har i opposition inget annat 
förslag till beslut men vi tycker att det är högst beklagligt att denna elev-
grupp med personal flyttas inte bara två gånger utan tre gånger och genom 
detta beslut mellan två tillfälliga lokaler. Alla “flyttar” innebär påfrestningar 
på verksamheten och särskolans kompetenta och erfarna personal är 
förutsättningen för särskolans kvalité. Det tar alltid en viss tid innan en 
verksamhet finner sig tillrätta i nya lokaler. Vi utgår från att förvaltningen 
planerar för största möjliga stöd genom extra resurser för att göra denna 
flytt så smärtfri som det bara är möjligt för alla berörda, elever såväl som 
medarbetare. Vi tycker också att det är ytterst beklagligt att så många 
elever under dessa år i “förskingring” inte ges möjlighet att gå tillsammans 
med vanliga grundskoleelever.” 

 

Sammanfattning 
Det finns behov av att flytta grundsärskolan från Fristorpskolan då det 
tillfälliga bygglovet inte längre kan förlängas. Verksamheten har bedrivits 
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där sedan Norretullskolan inte längre kunde ta emot fler elever och i av-
vaktan på att Allöskolan ska bli klar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja budgetkompensation för tillkommande hyra hos barn- och 

utbildningsförvaltningen på cirka 490 000kr/mån. Slutlig hyreskostnad 
kommer att justeras efter faktiskt utfall. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 212. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-01. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-04 § 70. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-27 § 38. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
Barnkonsekvensbeskrivning 2022-09-07. 
Verksamhetsbeskrivning 2022-09-06. 
Förstudie Tekniska förvaltningen 2022-09-01. 
Samverkan inkl riskbedömning Norretullskolan A 2022-08-25. 
Samverkan inkl riskbedömning gemensam service måltid och lokalvård 
2022-08-31 resp 2022-09-01. 
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KS § 221 

Försäljning av Koriandern 5 
Änr KS 2019/883 

Beslut 
• Försälja fastigheten Kristianstad Koriandern 5 beläget inom verksam-

hetsområdet norr om Täppetleden i Åhus till Dysnoc AB, för en kö-
peskilling om 884 700 kronor. 

 

Sammanfattning 
FightStar Group AB har inkommit med intresseanmälan för verksamhets-
mark i Åhus. FightStar AB har skapat ett fastighetsbolag Dysnoc AB, som 
ska förvärva och äga fastigheten Kristianstad Koriandern 5. Fastigheten 
säljs för en köpeskilling om 884 700 kronor. 

Företaget planerar att uppföra en industribyggnad för den egna verksam-
het samt uppställningsplats för fordon och maskiner. 

All verksamhetsmark inom industriområdet norr om Koriandervägen med 
undantag av fastigheten Koriandern 9 på cirka 2 600 m2 är sålt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Försälja fastigheten Kristianstad Koriandern 5 beläget inom verksam-

hetsområdet norr om Täppetleden i Åhus till Dysnoc AB, för en kö-
peskilling om 884 700 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 213. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-17. 
Översiktskarta. 
Köpekontrakt. 
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KS § 222 

Avtal om lägenhetsarrende avseende Önnestad 109:1 
Änr KS 2022/1130 

Beslut 
• Ingå nytt avtal om lägenhetsarrende avseende Önnestad 109:1 med 

Önnestad boll- och idrottsförening. 

Jäv 

Jan Svensson (KD) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning 
Önnestad boll- och idrottsförening bedriver idrottsverksamhet på den 
kommunala fastigheten Önnestad 109:1 och önskar att teckna att nytt 
lägenhetsarrende med en avtalstid på 10 år för att ha möjlighet att söka 
bidrag från Skåne idrotten. Föreningen planerar att investera en ny ljusan-
läggningen på sin träningsplan om man blir beviljad bidrag. Detta avtal 
kommer att ersätta det befintliga avtal som är tecknat mellan parterna. 

Avtalstiden är 10 år, med en förlängning om 1 år i sänder om uppsägning 
inte sker senast 6 månader före arrendetidens slut. Avtalet är inte behäftat 
med något besittningsskydd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Ingå nytt avtal om lägenhetsarrende avseende Önnestad 109:1 med 

Önnestad boll- och idrottsförening. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 214. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-17. 
Avtal om lägenhetsarrende påskrivet av motparten. 
Karta över arrendeområdet. 
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KS § 223 

Klimat- och miljöplan 2022-2026 
Änr KS 2022/258 

Beslut 
• Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår att kommunstyrelsen återremit-
terar ärendet till kommunledningskontoret för nödvändig komplettering i 
syfte att bli ett sömlöst helhetsdokument som svarar upp till efterfrågade 
ämnesområden under remissförfarandet. Särskilt beaktande skall ges 
gällande genomförande- och finansieringsprocesser, inkludering av strate-
gier för synergier som främjar landsbygdsutveckling och samarbeten med 
exempelvis näringsliv och föreningsliv.  

I återremissprocessen föreslår vi att följande åtgärder arbetas in: 

- Att antagandeplanen förtydligas med uppföljningsansvar för re-
spektive åtgärd samt uppdrag om att årliga redovisa uppföljningen 
för kommunens medborgare. 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en prioriteringslista 
gällande de mest angelägna åtgärderna. 

- Att planen redogör för en färdplan för att bli en energipositiv kom-
mun med delmål om att 80% av energibehovet skall produceras in-
om kommunens gränser 2030.  

- Att planen kompletteras med strategier för ljusföroreningar, en mil-
jöproblematik som accelererat och påverkar alla levande organis-
mer. 
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- Att mål 6 gällande resor utan bil i kommunen ökas från 50–60 % 
2030. 

- Att ABK under åtgärd 1:3 ges ett särskilt ansvar att föra dialog med 
hyresgäster och övriga fastighetsägare kring boendes laddmöjlighe-
ter. 

- Att åtgärd 4:6 kompletteras med en skrivning kring ansvaret att 
öka mängden äldre träd och skuggfaktorn i kommunen.” 

Mikael Persson (V) ansluter sig till socialdemokraternas förslag om att 
återremittera ärendet till kommunledningskontoret. 

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kommunledningskon-
toret. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidiga-
re miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Klimat- och miljöpla-
nen uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering och omfattar kom-
munens arbete med klimat och energi samt de miljöområden som inte 
omfattas av andra styrdokument. 

Klimat- och miljöplanen har varit på remiss mellan april och juni 2022. 
Totalt inkom 18 remissvar, vilket framgår av bilagd remissredogörelse. De 
kommunala nämnder och bolagsstyrelser med ansvar för genomförande av 
planens åtgärder ställer sig positiva till förslaget med beaktande av deras 
respektive synpunkter. 

Flertalet åtgärder bedöms kunna genomföras inom ramen för nuvarande 
ordinarie verksamhet. Ett antal åtgärder bedöms behöva ytterligare medel 
för att säkerställa genomförande. Åtgärder som nämnder inte kan hantera 
inom sina ramar ansvarar respektive nämnd för att ta upp som prioritering 
i kommande budgetprocesser. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslaget till Klimat- och miljöplan 2022-2026. 

• Åtgärderna i Klimat- och miljöplanen finansieras inom respektive 
nämnds drift- och investeringsramar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 231. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-07. 
Remissredogörelse. 
Barnkonsekvensanalys. 
Klimat- och miljöplan 2022-2026. 
Bilaga 1. Fördjupad åtgärdsbeskrivning. 
Bilaga 2. Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag. 
Bilaga 3. Utvärdering av miljömålsprogram 2016-2020. 
Bilaga 4. Klimatredovisning 2022. 
Bilaga 5. Konsekvens av planens genomförande. 
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KS § 224 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholför-
täring 
Änr KS 2022/1262 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-

mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämndens 
förslag. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vänsterpartiet har ingen annan åsikt i sak och är i grunden väldigt positiva 
till att barnkonsekvensanalysen denna gång faktiskt låtit Kommunens 
ungdomsråd komma till tals. 

Det som dock är anmärkningsvärt är att de synpunkter som ungdomsrådet 
hade inte finns redovisade i ärendet. Det hela får väl ses som ett fall framåt 
då barn och ungdomar fått en chans att delge sina synpunkter även om 
dessa sen inte finns med när ärendet skall behandlas.” 

 

Sammanfattning 
Utifrån gällande lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring har 
drog- och brottsförebyggande samordnaren fått i uppdrag att komma med 
nytt förslag på reviderade tydligare ordningsföreskrifter. 

I enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopning 
och tobak samt spel om pengar för 2022–2025 avser Kristianstad kommun 
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att skydda barn och unga mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narko-
tika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar. Förslag till 
reviderade ordningsföreskrifter inkluderar därför anläggningar och platser 
där barn och unga vistas.  

Medborgare ska informeras om var alkohol inte får förtäras genom ökad 
skyltning och information på hemsida och i sociala medier. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Revidera allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kom-
mun gällande § 12 alkoholförtäring enligt arbete och välfärdsnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 216. 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2022-10-27 § 201. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-12. 
Barnkonsekvensanalys 2022-09-12. 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun  
med förslag till ändring. 
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KS § 225 

Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022 
Änr KS 2022/1241 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Finansiering av åtgärderna beslutade av kommunstyrelsen sker genom 

minskning av årets resultat, från 109,4 mkr till 107,9 mkr för 2022. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Avslå förslaget om att utbetala investeringsbidrag till föreningar som 
driver egna anläggningar och specifika projekt för budgetåret 2022. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett förstärkt driftbidrag till före-
ningar som driver egna anläggningar med 1 mkr. Bidraget fördelas en-
ligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetalning av 
bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022 inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde. Detta gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om finansiering av åtgärderna. 

• Anse förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning 
el, energi och uppvärmningskostnader för föreningslivet, vara besvarat. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett extra bidrag till byggnadsföre-
ning-ar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, total 
summa 0,5 mkr. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge beslutar om finansiering av åtgärderna. 

Reservationer 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Liberalernas förslag. 
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Mikael Persson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas 
förslag. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att det i kommunledningskontorets förslag till beslut 
i den andra beslutssatsen som kommunstyrelsen beslutar för egen del 
läggs till att det gäller föreningar som driver egna anläggningar. 

Daniél Tejera (L) yrkar att även investeringsbidrag och särskilt krisstöd ska 
bifallas i enlighet med initiativärendets förslag. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) yrkar bifall till Daniél Tejeras (L) förslag. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till Daniél Tejeras (L) förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets justerade förslag till beslut 
mot Daniél Tejeras (L) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets justerade förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till kommunledningskontorets justerade förslag till beslut. 

Nej för bifall till Daniél Tejeras (L) med fleras förslag om att även bifalla 
investeringsbidrag och särskilt krisstöd. 

Med 8 ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Ulf Persson (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och 7 nej-röster Ulrika 
Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson Sturesson 
(S), Dan Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Anger-
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gård (C) beslutar kommunstyrelsen i enlighet med kommunledningskonto-
rets justerade förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett initiativärende KS 2022/1241 föreslår Liberalerna ett extra förenings-
stöd till föreningar för 2022. 

Kommunledningskontorets bedömning, efter dialog med kultur- och fri-
tidsförvaltningen, är att två av fyra förslagspunkter är möjliga att genomfö-
ra innan årets slut, det vill säga förstärkt driftbidrag och extra bidrag till 
byggnadsföreningar.  

2022 har varit ett ekonomiskt tufft år för föreningar med ökade el-, energi- 
och uppvärmningskostnader. Kultur- och fritidsförvaltningen har under 
året mottagit frågor och oro från föreningar kring de ökande elkostnader-
na. Kommunledningskontoret, i samverkan med kultur- och fritidsförvalt-
ningen, tar fram ett regelverk som hanterar ansökan och utbetalning av 
bidrag till föreningslivet.  

Gällande förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning 
el, energi och uppvärmningskostnader anser kontoret att denna del bör 
harmoniera med regeringens intentioner.  

Regeringen fick i oktober in en begäran från Svenska kraftnät om att ta 
fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna 
betalas ut till elkunderna. Denna lösning kan även komma att inkludera 
föreningarnas situation då de liksom övriga i samhället påverkats av de 
höga elpriserna.  

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Finansiering av åtgärderna beslutade av kommunstyrelsen sker genom 
minskning av årets resultat, från 109,4 mkr till 107,9 mkr för 2022. 
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

• Avslå förslaget om att utbetala investeringsbidrag till föreningar som 
driver egna anläggningar och specifika projekt för budgetåret 2022. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett förstärkt driftbidrag till före-
ningar som driver egna anläggningar med 1 mkr. Bidraget fördelas en-
ligt samma proportionerliga fördelning som skedde vid utbetalning av 
bidragsdel 1, av driftbidraget under 2022 inom kultur- och fritids-
nämndens verksamhetsområde. Detta gäller under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar om finansiering av åtgärderna. 

• Anse förslaget om att avsätta 3 mkr till särskilt krisstöd med inriktning 
el, energi och uppvärmningskostnader för föreningslivet, vara besvarat. 

• Genomföra förslaget om att utbetala ett extra bidrag till byggnadsföre-
ningar motsvarande 50 procent av ursprungsbidrag för 2022, total 
summa 0,5 mkr. Detta gäller under förutsättning att kommunfullmäkti-
ge beslutar om finansiering av åtgärderna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
Barnkonsekvensanalys 2022-11-17. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-10-26 § 206. 
Initiativärende Extra föreningsstöd, 2022-10-26 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 226 

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område 2023 
Änr KS 2022/1228 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

att gälla från 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

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

”Vänsterpartiet yrkade bifall till det socialdemokratiska yrkandet om att 
inrätta ett elkrisstöd till föreningar med egna anläggningar 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår att 600 000 kr tilldelas kultur- 
och fritidsnämnden för att inrätta ett elkrisstöd till föreningar med egna 
anläggningar. I övrigt bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras tilläggsförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fleras tilläggsförslag. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras tilläggsförslag. 

Med 10 ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Ulf Persson (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD), Daniél Tejera (L), Kent Angergård (C) och Camilla 
Palm (M) och 5 nej-röster Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström 
Skoglund (S), Therese Larsson Sturesson (S), Dan Berger (S) och Mikael 
Persson (V) beslutar kommunstyrelsen att avslå Ulrika Tollgrens (S) med 
fleras tilläggsförslag. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
januari 2023.  

Kristianstads badrike har justerat en taxa gällande rabattsats där det nu 
finns möjlighet till 12-kort med 10% rabatt. Möjligheten till samarbeten 
med privata aktörer för att maximera badets intäkter tydliggörs också i 
taxedokumentet. 

Kristianstads teater justerar taxorna för uthyrning av utrustning samt 
tydliggör att personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar. 
Rabatt för hyra av utrustning vid flera föreställningar justeras till 20%. 
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Kulturkvarteret justerar timtaxa för städning och tydliggör även de att 
personal ingår i 4 timmar i grundhyra för föreställningar samt när extra-
kostnader för bokningar kan tillkomma. 

Kultur- och fritidsnämnden avslog kultur- och fritidsförvaltningens förslag 
om en höjning med 10% vad gäller taxor för kommunala idrottsanlägg-
ningar, exklusive badverksamhet. För att möjliggöra ett beslut om bidrag 
för att hantera ökade elkostnader för föreningar i föreningsdrivna anlägg-
ningar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 215. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-11-08 § 103. 
Yrkande från Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverige-
demokraterna, 2022-11-08. 
Yrkande från Socialdemokraterna, 2022-11-08. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-11-02. 
Barnkonsekvensanalys. 
Förslag taxor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-10-20 § 95. 
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KS § 227 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten 
och avloppsanläggningar 2023 
Änr KS 2022/594 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 

bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Kommunfullmäktige ansvarar för Va-taxan i sin helhet. Detta ansvarsutö-
vande försvåras av den nu rådande ordningen där inget taxemål fastställs 
via politiskt beslut utöver närmast följande verksamhetsår. Socialdemokra-
terna menar att det är nödvändigt att knyta en politiskt beslutad verksam-
hetsplan till VA-strategin. Det behövs för att ha en kostnadskontroll över 
VA-verksamheten och en kontroll över utvecklingen av VA-taxan relaterad 
till beslutade och genomförda åtgärder. 

Den Socialdemokratiska gruppen i Tekniska nämnden har sökt stöd för att 
slå fast och återgå till den VA-taxeplan som antogs 2019 för åren 2020–
2025. Det faktum att genomförandegrad varit låg är det som ligger till 
grund när Socialdemokraterna föreslår att VA-taxans brukningsavgift 
sänkas med 1%, från de 10% som föreslås för 2023. parallellt rättfärdigas 
en sänkt höjning av att taxehöjningar genomförts gällande anläggningsav-
giften, trots att denna rekommenderats vara oförändrad angiven VA-
taxeplan. 
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Tekniska nämnden har sedan tidigare (2022-06-22) beslutat att en genom-
förandeplan, som harmoniserar med en taxehöjning om 10% för verksam-
hetsåret 2024. Kommunfullmäktige bör ge ett ännu mer långsiktigt upp-
drag och uppdra tekniska nämnden att bereda en verksamhetsplan för 
större delen av mandatperioden vad gäller taxeutveckling. 

Slutligen skall poängteras att kommunfullmäktige har ett långtgående 
ansvar för att inte medverka till en skenande inflation.” 

Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Vänsterpartiet yrkade bifall till det socialdemokratiska förslaget om 9% 
uppräkning av brukningsavgiften från 2022 års taxa. 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår följande: 

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa en VA taxa med 9% uppräkning 
av brukningsavgift från 2022 års taxa. 

Tekniska nämnden uppdras att bereda och presentera en VA-plan för 
planerad verksamhet 2023-2025 som harmoniserar med av 2019-05-16, 
för tekniska nämnden, presenterade rapport VA-taxa 2020-2025. 

Mikael Persson (V) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till 
beslut. 
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Sammanfattning 
Vatten- och avloppstaxan (VA) återremitterades från kommunstyrelsen 
2022-06-22 till tekniska nämnden för tydliggörande av de delar som är 
taxedrivande innan nytt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäkti-
ge. 

Driftkostnaderna påverkas till största delen av omvärldsfaktorer som till 
exempel el och kemikalier, de följer således inte VA-strategin. 

Investeringarna i ledningar och anläggningar (cirka 35% av totala kost-
naden) påverkas i begränsad del av VA-strategin men kan balanseras med 
inbyggda komponenter för att rymmas i beslutad budget. 

Andra stycket i VA-strategin under inledande punkten för Ekonomi anger 
följande: Utbyggnad och investering av den kommunala VA-anläggningen 
ska finansieras i sin helhet av beslutad VA-taxa. Texten är identisk med 
texten i VA-policy antagen av kommunfullmäktige 2016-10-18 § 193. 

VA-strategin är formulerad så att kommunen ges möjlighet att möta fram-
tidens utmaningar och samtidigt uppnå balans i ekonomin. 

VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 10 % 
från 2023-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med den 1 januari 2023 enligt 
bilaga, VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggningar 2023. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 217. 
Tekniska nämndens beslut 2022-10-20 § 147. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-05. 
PM - VA taxa 2023. 
VA–taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ningar 2022. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 133. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 228 

Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1363 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa förslaget till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun 

enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Kristianstads kommun har ett övergripande ansvar att motverka infla-
tionsspiralerna som pågår i samhället. Att då medverka till en tariffhöjning 
om 32% driver på en fortsatt inflationstakt. Kristianstads kommuns nuva-
rande avfallstaxa gäller sedan den 1 april 2022. Avgifterna i taxans kapitel 
6, som avser tömning av små avloppsanläggningar etc, har varit  

oförändrade sedan den 1 januari 2021. Den socialdemokratiska gruppen 
föreslog att avsnitt 6 uppräknas med 12 % med hänvisning till konsument-
prisindexuppräkning mellan 20200101–20221031. Till följd av föreslagna 
ändringar av ovanstående föreslogs en revidering av kommunens avfalls-
taxa att gälla fr o m 2023-01-01. 

Det kan inte nog betonas vilka konsekvenser som kan följa om inflationen 
inte bromsas och varje instans måste ta sitt ansvar, så även majoritetssty-
ret för Kristianstads kommun. Det politiska ledarskapet måste våga peka ut 
en färdplan och sätta ramar för hur taxefinansierad verksamhet tillåts öka 
sina kostnadsramar. Ytterst riskerar kommunen att få ökade kostnader för 
ekonomiskt bistånd och för socialtjänstens åtaganden om kostnadsökning-
ar slår ut hushållens privatekonomi, när hela ansvaret att motverka infla-
tion lastas på kommunens löntagare. Lika så är tjänstesektorn i Kristian-
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stad helt beroende av normalhushållens köpkraft består. Risken för kon-
kurser, om köpkraften avtar är påtaglig.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att kapitel 6 i 2022 års avfallstaxa”Tömning av 
små avloppsanläggningar, fettavskiljare och latrin” uppräknas med 12 % 
och att taxan sedan fastställs som avfallstaxa fr o m 2023-01-01.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kristianstads renhållnings AB:s styrelses förslag till 
beslut mot Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Kristianstads renhållnings AB:s styrelses 
förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns nuvarande avfallstaxa gäller sedan den 1 april 
2022. Avgifterna i taxans kapitel 6, som avser tömning av små avloppsan-
läggningar etc, har varit oförändrade sedan den 1 januari 2021. 

Tömning av små avloppsanläggningar (slamavskiljare, slutna avloppstan-
kar etc) utförs av en upphandlad entreprenör. Efter tömning avlämnas 
slammet på Centrala Reningsverket i Kristianstad för behandling/rening. 

Sedan den senaste ändringen av slamtömningsavgifterna i avfallstaxan för 
två år sedan har entreprenadpriserna för tömning ökat med 22 % och 
priserna för behandling av slam vid CRV med 97 %. Därigenom har kostna-
derna för tömning och behandling av slam ökat med cirka 2,8 mkr under 
samma period. För att få täckning för dessa kostnadsökningar föreslås en 
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höjning av avgifterna för tömning (inklusive behandling) av slamavskiljare 
och slutna avloppstankar. För de i särklass vanligaste typerna av avlopps-
anläggningar – slamavskiljare 0-4,5 kbm och sluten tank 0-3 kbm – innebär 
förslaget en höjning med 435 kronor till 1 785 kronor per tömning. Sla-
mavskiljare töms vanligtvis en gång per år och slutna tankar vid behov, 
vanligen 1-2 gånger per år. 

Till följd av föreslagna ändringar av ovanstående slamtömningsavgifter 
föreslås en revidering av kommunens avfallstaxa att gälla från och med 
2023-01-01. 

Kristianstads renhållnings AB:s styrelses förslag till 
kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa förslaget till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun 
enligt bilaga att gälla från och med 2023-01-01. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 232. 
Protokoll Kristianstads renhållnings AB:s styrelse 2022-11-14. 
Renhållningen Kristianstads tjänsteskrivelse 2022-11-08. 
Förslag till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 
2023-01-01 ändringar markerade. 
Förslag till reviderad avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 
2023-01-01. 
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KS § 229 

Revidering av gemensamt reglemente för kommun-
styrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun 
Änr KS 2022/1187 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslag till revidering av gemensamt reglemente för kommunsty-

relsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Vänsterpartiet menar att denna revidering borde avslagits i sin helhet. 
Förslaget att införa 3-personers presidier i de större nämnderna är rejält 
kostnadsdrivande och kan inte ses som något annat än en väg för M och KD 
att köpa SD lojalitet. 

De resurser som nu försvinner i höga arvoden till ett fåtal politiker har 
gjort betydligt bättre nytta i kommunens verksamheter. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (S) yrkar avslag på ärendet. 
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Daniél Tejera (L) föreslår följande: 

- Avslag på föreliggande förslag att skapa 3-presidier i arbete och 
välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgs-
nämnden. 

- I konsekvens med att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
sedan tidigare bildats från ursprungligen två förvaltningar nu ta 
nästa steg och slå ihop miljö- och hälsoskyddsnämnden och bygg-
nadsnämnden till en miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 

- Förändringar i reglementet sker i enlighet med ovanstående yrkan-
de. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut, Mikael 
Perssons (V) förslag till beslut och Daniél Tejeras (L) förslag till beslut mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunled-
ningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige anta förslag till 
revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Kristianstads kommun. 

Förslag till revidering innebär att arbete och välfärdsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden presidier ska bestå av ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande istället för ordförande 
och vice ordförande. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av gemensamt reglemente för kommunsty-
relsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun. 
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• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 233. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 
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KS § 230 

Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
Änr KS 2022/584 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslag till revidering av arvodesbestämmelser för förtroendeval-

da i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Vänsterpartiet menar att denna revidering borde avslagits i sin helhet. 
Förslaget att införa 3-personers presidier i de större nämnderna är rejält 
kostnadsdrivande och kan inte ses som något annat än en väg för M och KD 
att köpa SD lojalitet. Att dessutom välja en arvodesnivå som är lika hög som 
oppositionens är direkt stötande.  

De resurser som nu försvinner i höga arvoden till ett fåtal politiker har 
gjort betydligt bättre nytta i kommunens verksamheter. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Deltar inte i beslutet 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) och Daniél Tejera (L) yrkar avslag på ärendet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Mikael Perssons (V) med fleras förslag till beslut och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 
revidering av arvodesbestämmelser. 

Ett helt grundarvode är för 2022 68 147 kr. Förslag till revidering innebär 
att kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande erhåller 0,15 av ett helt grun-
darvode istället för 0,10. Under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar att revidera kommungemensamt reglemente för kommunstyrel-
sen och övriga nämnder i Kristianstads kommun föreslås 1:e vice ordfö-
rande och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och om-
sorgsnämnden erhålla 0,60 av ett helt grundarvode. 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden föreslås erhålla 0,40 
av ett helt grundarvode. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslag till revidering av arvodesbestämmelser för förtroendeval-
da i Kristianstads kommun. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 234. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-04. 
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KS § 231 

Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 
2022-2026 
Änr KS 2022/1233 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska 

gälla för de av kommunfullmäktige valda nämnder, styrelser och kom-
munfullmäktigeberedningar. 

• Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i proto-
koll angående val. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder 
ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

Centerpartiet C, L, S, V, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, M, SD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, S, V, M, KD, SD 

Moderaterna M, KD, SD, C, L, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, C, S 

Vänsterpartiet V, S, L, C, M, KD 
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• Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte det i lag eller 
författning föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgö-
ring. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Följande regler angående ersättares inkallande till tjänstgöring ska 
gälla för de av kommunfullmäktige valda nämnder, styrelser och kom-
munfullmäktigeberedningar. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder 
ersättare i nedan angiven partigruppsordning 

Centerpartiet C, L, S, V, KD, M, SD 

Kristdemokraterna KD, M, SD, C, L, S, V 

Liberalerna L, C, S, V, M, KD, SD 

Moderaterna M, KD, SD, C, L, S, V 

Socialdemokraterna S, V, C, L, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna SD, M, KD, C, S 
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• Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i proto-
koll angående val. 

• Ovan angivna tillvägagångssätt ska tillämpas om inte det i lag eller 
författning föreskrivs annat rörande ersättares inkallande till tjänstgö-
ring. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 218. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-15. 

Vänsterpartiet V, S, L, C, M, KD 
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KS § 232 

Nominering av vigselförrättare i Kristianstads  
kommun 
Änr KS 2022/966 

Beslut 
• Föreslå Länsstyrelsen Skåne förordna Sven Hermansson som vigsel-

förrättare i Kristianstads kommun. 

 

Sammanfattning 
Annelie Fälth Simonsson har avsagt sig att vara vigselförrättare i kommu-
nens regi.  

Sverigedemokraterna föreslår att Sven Hermansson förordnas som vigsel-
förrättare i Kristianstads kommun. 

Förslag till kommunstyrelsen 
• Föreslå Länsstyrelsen Skåne förordna Sven Hermansson som vigsel-

förrättare i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-17. 
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KS § 233 

Arvode vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden 
under december månad 2022 
Änr KS 2022/1412 

Beslut 
• Arbete och välfärdsnämndens vice ordförande Sabina Månsson Hult-

gren (S) ska få arvode som ordförande (80 procent av ett grundarvode) 
för december månad 2022 under förutsättning att arbete och välfärds-
nämnden beslutar att hon ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter 
för denna period. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att arbete och välfärdsnämndens vice ordförande 
Sabina Månsson Hultgren (S) ska få arvode som ordförande (80 procent av 
ett grundarvode) för december månad 2022 under förutsättning att arbete 
och välfärdsnämnden beslutar att hon ska fullgöra ordförandens samtliga 
uppgifter för denna period. 

 

Sammanfattning 
Radovan Javurek (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande och leda-
mot i arbete och välfärdsnämnden från och med 2022-11-30. Kommun-
fullmäktige har 2022-11-15 bifallit avsägelsen. Någon nominering för 
fyllnadsval fram till 2022-12-31 har inte inkommit från Liberalerna. 

Socialdemokraterna genom gruppledare Ulrika Tollgren föreslår att vice 
ordförande i arbete och välfärdsnämnden Sabina Månsson Hultgren (S) ska 
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arvoderas som ordförande under perioden 2022-12-01 till 2022-12-31 om 
arbete och välfärdsnämnden beslutar att hon ska fullgöra ordförandens 
samtliga uppgifter under denna period. 

I gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kristianstads kommun § 17 regleras ersättare för ordföranden och vice 
ordföranden. Nämnden kan utse en ersättare för ordföranden att fullgöra 
samtliga ordförandens uppgifter. 

Kommunstyrelsen har att pröva om vice ordföranden Sabina Månsson 
Hultgren (S) ska få arvode som ordförande (80 procent av ett grundarvo-
de) för december månad 2022 under förutsättning att arbete och välfärds-
nämnden beslutar att hon ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter för 
denna period. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Kommunstyrelsen har att pröva om vice ordföranden Sabina Månsson 

Hultgren (S) ska få arvode som ordförande (80 procent av ett grundar-
vode) för december månad 2022 under förutsättning att arbete och väl-
färdsnämnden beslutar att hon ska fullgöra ordförandens samtliga 
uppgifter för denna period. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-18. 
Arvode vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden under december 
månad 2022, 2022-11-16. 
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KS § 234 

Medborgarförslag - Inrätta Naturreservat Horna Fure 
Änr KS 2020/1093 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 

 

Sammanfattning 
, Åhus, föreslår i ett medborgarförslag, 2020-09-28, att 

Kristianstads kommun ska inrätta ett naturreservat i Horna Fure och där-
med skyddar ett större tätortsnära naturområde inom den kommunala 
fastigheten Horna 3:12 för framtiden. Kommunfullmäktige beslutade 2020-
10-13 KF§198 att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått medborgar-
förslaget för yttrande.  

Förslagsställarna menar att motiven för en reservatsbildning är områdets 
mycket höga värden för såväl biologisk mångfald som friluftsliv och rekrea-
tion. 

Kommunledningskontoret anser att frågan om inriktningen för den kom-
munala fastigheten Horna 3:12 kommer att utredas och lyftas i den nu 
pågående ändringen av översiktsplanen för Åhus och beroende på vad 
utredningen resulterar i får kommunen ta ställning till om ett naturreser-
vat ska bildas eller inte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 219. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-09-07. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2020-10-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-13 § 198. 
Medborgarförslag 2020-09-28. 
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KS § 235 

Medborgarförslag - Återskapa den gamla hamnen 
Fiskarbacken som fanns där innan badhuset bygg-
des 
Änr KS 2021/51 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att när badhuset 

har flyttat till Näsby ska den gamla badhustomten användas till att åter-
skapa den gamla hamnen Fiskarbacken som fanns där innan badhuset 
byggdes. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-09 § 50 att lämna med-
borgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret 
har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande. 

Förslagsställaren menar att det skulle vara trevligt med en liten hamn nära 
centrum i Vattenrikets huvudstad. Hamnen skulle kunna användas som 
utgångspunkt för rundtursbåten och även för kanotuthyrning för att få 
närkontakt med Vattenriket. Förslagsställaren menar att en fisk och skal-
djursrestaurang i anslutning till hamnen ytterligare skulle öka attraktions-
kraften. Även ett kallbadhus skulle kunna anläggas i närheten. 

Kommunledningskontoret anser att frågan om en hamn och kallbadhus på 
badhustomten bör hanteras i planering av området i stort. I det aktuella 
området kommer i första hand byggnation av översvämningsskydd för 
staden att prioriteras. 
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Frågan om ett kallbadhus i Kristianstads kommun behöver, utöver en 
bedömning av investerings- och driftskostnader samt prioritering utifrån 
dessa, att en fördjupad utredning av placering, vattenkvalitet och badbar-
het görs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 220. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 50. 
Medborgarförslag 2021-01-16. 
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KS § 236 

Medborgarförslag - Återskapa den tidigare små-
båtshamnen som fanns innan badhuset byggdes 
Änr KS 2021/53 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att när 

badhuset ska rivas vore det en möjlighet att återskapa småbåtshamnen 
som fanns där tidigare. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-09 § 52 att 
lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunled-
ningskontoret har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttran-
de.  

Förslagsställaren menar att det skulle vara trevligt med en liten hamn nära 
centrum i Vattenrikets huvudstad. Hamnen skulle kunna användas för att 
binda samman Naturum, Kulturkvarteret Barbacka samt gen förlängning av 
Tivoliparken med möjlighet till olika kulturaktiviteter. Förslagsställaren 
menar att en fiskrestaurang eller ett kallbadhus skulle passa 

Kommunledningskontoret anser att frågan om en hamn och kallbadhus på 
badhustomten bör hanteras i planering av området i stort. I det aktuella 
området kommer i första hand byggnation av översvämningsskydd för 
staden att prioriteras. 

Frågan om ett kallbadhus i Kristianstads kommun behöver, utöver en 
bedömning av investerings- och driftskostnader samt prioritering utifrån 
dessa, att en fördjupad utredning av placering, vattenkvalitet och badbar-
het görs. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 221. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 52. 
Medborgarförslag 2021-01-17. 
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KS § 237 

Medborgarförslag - Återskapa hamnen Fiskarbacken  
och utöka vattenriket 
Änr KS 2021/54 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att en båthamn 

med bänkar och bryggor kan vara en passande del till Naturrum på andra 
sidan ån. Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-09 § 53 att lämna med-
borgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret 
har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.  

Kommunledningskontoret anser att frågan om en hamn och kallbadhus på 
badhustomten bör hanteras i planering av området i stort. I det aktuella 
området kommer i första hand byggnation av översvämningsskydd för 
staden att prioriteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 222. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 53. 
Medborgarförslag 2021-01-17. 
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KS § 238 

Medborgarförslag - Återskapa Fiskebacken på bad-
hustomten och utöka vattenriket 
Änr KS 2021/56 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad föreslår i ett medborgarförslag att åter-

skapa Fiskarbacken på badhustomten och utöka Vattenriket. Kommunfull-
mäktige beslutade 2021-02-09 § 54 att lämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret har av kommun-
styrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.  

Kommunledningskontoret anser att frågan om en hamn och kallbadhus på 
badhustomten bör hanteras i planering av området i stort. I det aktuella 
området kommer i första hand byggnation av översvämningsskydd för 
staden att prioriteras. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 223. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-21. 
Remiss 2021-02-23. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-09 § 54. 
Medborgarförslag 2021-01-18. 
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KS § 239 

Medborgarförslag - Utebad på platsen för Tivolibadet 
Änr KS 2021/150 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-27. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att behålla 

Tivolibadets motionsbassäng som friluftsbad efter rivning av Tivolibadet. 
Även en typ av förbindelse mellan friluftsbadet och bad i Helge å ingår i 
förslaget. Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-14 § 218 att lämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. Kultur- och fritids-
nämnden har av kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att frågan om hur badhustomten 
skall användas bör hanteras i planering av området i stort. Det har till 
exempel tidigare inkommit medborgarförslag om kallbadhus i anslutning 
till samma plats.  

Angående förslaget om att behålla motionsbassängen och göra om den till 
friluftsbad meddelar tekniska förvaltningen att det ur ett tekniskt perspek-
tiv inte är genomförbart. En bassäng behöver filter, pumpar, kemikaliehan-
tering, värmeväxlare etc. I Tivolibadet är allt detta sammankopplat med 
övriga bassänger och utspritt i hela byggnaden samt inte minst i källarpla-
net. Att riva allt men behålla motionsbassängen är således tekniskt helt 
omöjligt då vi hade fått behålla större delen av fastigheten för att få det att 
fungera. Dessutom har befintligt källarutrymme för länge sedan passerat 
sin tekniska livslängd och kan idag användas enbart genom regelbundna 
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besiktningar och åtgärder för att garantera hållfastheten, något som i sig är 
kostsamt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-27. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 224. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-09 § 123. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-27. 
Remiss 2021-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-14 § 218. 
Medborgarförslag 2021-02-04. 
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KS § 240 

Medborgarförslag - En badplats på badhustomten 
Änr KS 2021/152 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-28. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att 

badhustomten återställs som den var förr, innan Tivolibadet byggdes, samt 
att anlägga en liten badplats på platsen. Kommunfullmäktige beslutade 
2021-09-14 § 219 att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått medbor-
garförslaget för yttrande. 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att frågan hur badhustomten skall 
nyttjas bör hanteras i planering av området i stort. Att eventuellt anlägga 
en badplats där handlar, utöver en bedömning av investerings- och drifts-
kostnader och prioriteringar utifrån det, även om en fördjupad utredning 
av placering, vattenkvalitet och badbarhet. 

Kristianstads kommun är välförsedd med kommunala badplatser, 22 kust-
badplatser och 8 insjöbadplatser finns. En stadsnära badplats är ett spän-
nande tillskott men ställer också ytterligare krav på tillsyn och drift med en 
större utsatt placering vad gäller t ex risk för skadegörelse.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kultur- och 

fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-28. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 225. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2021-12-09 § 122. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2021-09-30. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-14 § 219. 
Medborgarförslag 2021-02-04. 
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KS § 241 

Medborgarförslag - Mobil eller fast utomhus-
padelanläggning på ena tennisbanan i Åhus,  
Vanneberga 
Änr KS 2021/657 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-07-28. 

 

Sammanfattning 
 Åhus, föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en mobil eller 

fast utomhuspadelanläggning på ena tennisbanan i Åhus, Vanneberga. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-08 § 32 att lämna medborgarför-
slaget till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningskontoret har av 
kommunstyrelsen fått medborgarförslaget för yttrande.  

Förslagsställaren menar att den ena av tennisbananorna i Vannebergaom-
rådet i Åhus skulle kunna göras om till två utomhuspadelbanor i och med 
att den ena tennisbanan inte är aktiv och försök med att hitta andra aktivi-
tetslösningar på planen inte har fungerat. Finns det belysning kommer en 
sådan anläggning även att kunna nyttjas när det blir lite mörkare och skulle 
ge området ett rejält uppsving i rörelse med minskad nedskräpning och 
ökad trygghet i området som följd.  

Kommunledningskontoret anser att frågan om padelbana på den ena av 
tennisbanorna behöver skötas av den privata marknaden. Kommunen som 
fastighetsägare har tecknat ett lägenhetsarrende med Barrskogens Villa-
förening, om användning och skötsel av banan. Vill föreningen omvandla 
tennisbanan till två padelbanor är kommunledningskontoret positiva till 
ett sådant initiativ.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunled-

ningskontorets tjänsteutlåtande 2022-07-28. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 226. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-07-28. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-21. 
Remiss 2022-04-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 32. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-14 § 221. 
Medborgarförslag 2021-05-04. 
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KS § 242 

Medborgarförslag - Gör om gamla soptippen till  
allmän park för allmänheten 
Änr KS 2021/1485 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-07-07. 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, har kommit in med ett medborgarförslag om att 

göra om gamla soptippen på Härlöv till park för allmänheten.  

Kommunstyrelsen gav 2021-12-20 § 307 byggnadsnämnden i uppdrag att 
ta fram en förstudie för utveckling av bland annat av Härlövs deponin för 
området som kallas Härlövs ängar och backar. Förslaget har varit på remiss 
under våren 2022 ”Förstudie för Härlövs ängar och backar, remissförslag 
2022-01-20”. Hela förstudieområdet är cirka 60 hektar stort. Förstudien 
konstaterar att området har mycket stor potential att utvecklas till ett 
attraktivt ströv-, rekreations och naturområde i staden Kristianstad. I 
förstudien har området delats in i tio delområden med olika ändamål, 
gestaltning och skötsel samt nio huvudsakliga kommunikationsstråk. 
Sammantaget ger de olika lederna för gående och cykel många olika alter-
nativa rundor och knyter ihop de olika delarna och attraktionerna inom 
och utanför området. Delområdena har olika funktioner och karaktär för 
att på bästa sätt tillmötesgå de olika användningsbehoven. Ett delområde 
pekas ut med huvudanvändning för arrangemang och friluftsliv, ett annat 
för delområde närmst utvecklingsområdet Vilans strandäng ska utvecklas 
till park, ett tredje blir avsett för mer intensiv rekreation med bland annat 
möjlighet för terrängcykling. Övriga delar används för friluftsliv och natur-
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vård med en större betesfålla i den norra delen av området. Mer informa-
tion finns att ta del av i förstudien, bilaga A. 

I förstudien ges även förslag på genomförande av åtgärdsförslagen. Inkom-
na synpunkter på remissen planeras att sammanställas av Miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-07-07. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 227. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-07-07. 
Förstudie Härlövs ängar och backar 2022-08-30. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2022-02-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-16 § 292. 
Medborgarförslag 2021-11-04. 
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KS § 243 

Medborgarförslag - Ta upp motion om trafiksituation 
i Tollarp igen 
Änr KS 2022/297 

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget. 

Protokollsanteckningar 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S), Dan Berger (S) och Qazim Hasanaj (S) lämnar följande pro-
tokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna delar den principiella anledning som ligger till grund 
för avslaget av medborgarförslaget men delar förslagsställaren uppfattning 
om problematiken. Därför avser vi att lyfta en ny och aktualiserad motion.” 

 

Sammanfattning 
, Tollarp, föreslår i ett medborgarförslag att ta upp den motion 

som behandlades i kommunfullmäktige 2022-03-08 § 18 gällande trafiksi-
tuation i Tollarp igen. 

Det är enbart kommunfullmäktiges ledamöter som innehar initiativrätt i 
form av motion. Medborgare har rätt att inkomma med medborgarförslag, 
synpunkter och klagomål. Ett beslut i kommunfullmäktige kan enligt kom-
munallagen 13 kap. 8 § upphävas om det inte har kommit till på lagligt sätt, 
beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ 
som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller beslutet annars 
strider mot lag eller annan författning.  

Då beslutet i kommunfullmäktige 2022-03-08 § 18 på ett korrekt sätt följt 
den kommunala ärendeprocessen bör inte beslutet upphävas.  
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Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen är att avslå med-
borgarförslaget.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 228. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-07-14. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-21. 
Remiss 2022-04-29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-08 § 18. 
Medborgarförslag 2022-03-16. 
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KS § 244 

Medborgarförslag - Light rail mellan Kristianstad och 
Åhus 
Änr KS 2022/326 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

Protokollsanteckningar 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vänsterpartiet är eniga om att spårtrafiken är en prioriterad fråga att lösa, 
i synnerhet sträckan mellan Kristianstad och Åhus. Då det förutom person-
trafik även berör godståg som ska frakta produktion till och från hamnen i 
Åhus är Light rail dessvärre inte en långsiktig lösning.” 

 

Sammanfattning 
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommu-

nen tillsammans med Region Skåne (Skånetrafiken) och Trafikverket 
skyndsamt utreda möjligheten att, på befintlig järnväg, skapa en konverte-
ring till konceptet LightRail med mål att köra passagerartrafik mellan 
Kristianstad och Åhus.  

Kommunen för en dialog med Trafikverket gällande Åhusbanan eftersom 
banan ligger i anslutning till skyddsvallen Hammarslundsvallen. Befintlig 
Hammarslundsvall ger inte tillräckligt bra skydd på sikt så kommunen 
kommer att anlägga en ny skyddsvall öster om Åhusbanan. Innan vi vet hur 
Åhusbanan och ny Hammarslundvall påverkar varandra, främst gällande 
säkerheten, så kan vi inte börja diskutera Light Rail på banan.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Anse medborgarförslaget besvarat enligt kommunledningskontorets 

tjänsteutlåtande 2022-08-11. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 229. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-11. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2022-04-29. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-12 § 62. 
Medborgarförslag 2022-03-26. 
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KS § 245 

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

Beslut 
• Avslå medborgarförslaget. 

Protokollsanteckningar 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S), Dan Berger (S) och Qazim Hasanaj (S) lämnar följande pro-
tokollsanteckning: 

”Det är kommunerna som subventionerar seniorbusskorten men vi tycker 
att det är olyckligt att de skiljer sig åt mellan våra skånska kommuner. 
Därför arbetar vi socialdemokrater för ett skånskt seniorbusskort med 
likvärdiga villkor oavsett kommun.” 

Mikael Persson (V) och Linnea Bengtsson (V) lämnar följande protokollsan-
teckning: 

”Vänsterpartiet har länge drivit frågan om avgiftsfri kollektivtrafik, inte 
minst för pensionärer. Definitionen av vilka som är att betrakta som senio-
rer, ter sig något diffust. I dagsläget är pensionsåldern flexibel så en fast 
siffra behöver bestämmas, för att därefter finna resurser för att kunna 
finansiera förslaget, som vi i grund och botten är mycket positiva till.” 

 

Sammanfattning 
, föreslår i ett medborgarförslag att åldern för fria 

resor inom kommunen ska sänkas. Idag erbjuds de som är 75 år eller äldre 
gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pensionärer gäller den av 
Skånetrafiken fastställda taxan. 
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I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för subventione-
rade resor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-16 § 230. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-05. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2022-10-19. 
Remiss 2022-05-18. 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-10 § 102. 
Medborgarförslag 2022-04-13. 
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KS § 246 

Initiativärende - Framtagande av ny detaljplan för 
evenemangsstranden i Åhus 
Änr KS 2022/710 

Beslut 
• Anse initiativärendet besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Åhus beach är ett arrangemang som sätter Kristianstads kommun på 
kartan. Vi socialdemokrater tycker att det känns lamt att M-KD-SD-styret 
inte ens anser att det är någon idé att försöka få evenemangsstranden att 
uppfylla syftet till att kommunen valde att göra den investering det innebar 
att bygga stranden.  

I september 2022 hade 5 år passerat sedan genomförandetiden av nu 
gällande detaljplan vann laga kraft vilket gör den möjlig att ompröva. Även 
länsstyrelserepresentant har på plats uttalat möjligheten att pröva ärendet 
på nytt genom att Kristianstads kommun tar initiativ om en ny detaljplan. I 
juli 2022 reformerades och differentierades strandskyddet men även 
rättspraxis har förändrats sedan beslutet togs om den nu gällande detalj-
planen.” 

Deltar inte i beslutet 

Daniél Tejera (L) deltar inte i beslutet efter beslut om att ärendet ska avgö-
ras idag. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Daniel Tejera (L) föreslår att ärendet återremitteras till kommunlednings-
kontoret. 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) instämmer i första hand i Liberalernas 
förslag att återremittera ärendet till kommunledningskontoret och i andra 
hand att bifalla initiativärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet 
till kommunledningskontoret och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att bifalla initiativärendet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets 
förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
I ett initiativärende från Socialdemokraterna, 2022-06-22, föreslås att 
kommunstyrelsen ger uppdrag om framtagande av en ny detaljplan som 
möjliggör att hela Evenemangsstranden i Åhus kan användas till det avsed-
da syftet.  

När en ny detaljplan för Evenemangsstranden togs fram var dess syfte att 
säkerställa markanvändningen för frilufts- och evenemangsstrand och ange 
förutsättningar som är bättre anpassade till de behov som fanns utifrån 
hittills årligen givna dispenser och tillfälliga bygglov. I det ingick utökning 
av evenemangsområdet samt upphävande av strandskydd i motsvarande 
omfattning. I syftet ingick också att möjliggöra för en promenad- och bad-
brygga samt utökning av befintlig parkering. 
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Tidigare så gavs tillfälliga strandskyddsdispenser varje år då evenemangen 
som genomfördes på stranden var utanför Evenemangsområdet. Länssty-
relsen sagt nej till tillfälliga strandskyddsdispenser och därav behövdes en 
ny detaljplan komma till stånd för att underlätta för evenemangen på 
stranden. I och med den nya detaljplanen har det blivit enklare hantering i 
samband med evenemang då kravet har tagits bort att det behöver sökas 
bygglov för att sätta upp läktare, tält, bollplaner, bodar (undantaget från 
bygglovskravet). 

I och med den nya detaljplanen togs dock den byggrätt bort som fanns för 
bollhall på stranden. 

En detaljplan pågår för parkering i anslutning till evenemangsstranden. 
Den detaljplanen kommer det tas beslut om att gå ut med på granskning i 
Byggnadsnämnden i december 2022. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-22 KF§140 att lämna initiativären-
det till Kommunledningskontoret för att bereda ärendet och återkomma till 
kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret anser att det inte kommer att gå att ta bort det 
strandskydd som idag finns i befintlig detaljplan och därför ingen mening 
med att göra om detaljplanen. Frågan har varit uppe i Länsstyrelsen och 
Mark- och miljödomstolen som båda är eniga om att verksamheten utgörs 
av idrottsturneringar/evenemang på sandmark, vilka inte kräver den 
aktuella sandremsan och vattenområdet för att kunna genomföras. Någon 
ytterligare utvidgning av området för verksamheten/evenemanget än det 
som anges i detaljplanen kan därför inte vara nödvändigt eller utgöra ett 
särskilt skäl för dispens. Länsstyrelsen bedömer att det skulle strida mot 
strandskyddets syften om allmänheten stängdes av från den fria passagen 
på stranden. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Anse initiativärendet besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-31. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-22 § 140. 
Initiativärende 2022-06-22. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2022-11-23  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

KS § 247 

Initiativärende - Angående hälso- och sjukvårdsverk-
samheten i omsorgsförvaltningen 
Änr KS 2022/761 

Beslut 
• Anse initiativärendet besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-10-28. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Socialdemokraternas reserverar sig mot beslutet då vi inte anser att ären-
det är tillräckligt berett till kommunstyrelsen för beslut. Underlaget i initia-
tivet ger starka skäl till att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över omsor-
gens verksamhet ska gälla. Vi ställer oss frågande till att ärendet enbart 
redovisar arbetsmiljöarbetet i en generell skrivelse och med en hänvisning 
till medarbetarenkäten som inte alls lyfter perspektivet patientsäkerhet. 
Det vittnar om en djup okunskap kring vikten av en fungerande hälso-och 
sjukvårdsorganisation.  

 Allt fler äldre med komplexa medicinska behov kräver en väl rustad medi-
cinsk verksamhet. Idag ser vi att det brister, och den av medarbetarna 
omvittnade tystnadskulturen är en allvarlig signal till Alliansen att reagera.  

Efter sommaren har antalet bemanningsanställda i HSL-verksamheten ökat 
till 21 sjuksköterskor och 4 arbetsterapeuter. Nästan en fjärdedel av de 
anställda är inhyrda. Antalet avvikelser gick upp under sommaren och 
ingen fördjupad analys över det har beretts. Enbart vikarier och inte ordi-
narie medarbetare har tillfrågats om deras upplevelse av sommaren. Läget 
i verksamheten har inte förbättrats, snarare bara fördjupas svårigheterna 
med att behålla medarbetare och rekrytera nya med erfarenhet. Det finns 
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ännu ingen beslutad personal- och kompetensförsörjning plan, vilket 
kommunrevisionen nämnde i sin rapport om Framtidens äldreomsorg. Den 
nya regeringens avsikter gällande kommuners möjligheter att anställa 
kommunläkare är en ambition som kräver en stabil HSL-organisation. 

Utan en granskning av organisationen och ledningen kopplat till kvalitet 
och patientsäkerhet riskerar de som är i behov av omsorgens verksamhet 
drabbas av vårdrelaterade skador och i värsta fall en förtidig död. En und-
vikbar död.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Therese Larsson 
Sturesson (S) och Dan Berger (S) yrkar bifall till initiativärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot 
Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna beskriver bakgrund där det bland annat inom hem-
sjukvården har varit en hög personalomsättning och där antalet specialut-
bildade sjuksköterskor har minskat. Dessutom har Coronapandemin orsa-
kat en hög belastning med påföljande arbetsmiljöproblem.  

Socialdemokraterna föreslår i ett initiativärende att kommunstyrelsen 
beslutar att en genomlysning av hälso- och sjukvårdsverksamhetens led-
ning, organisation och kvalitet inom omsorgsförvaltningen ska utföras, och 
därvidlag utreda frågor om patientsäkerhet, bemanning och arbetsmiljö 
inklusive förslag till förbättringar. Vidare föreslås att en extern aktör ska 
utreda den av medarbetarna omvittnade tystnadskulturen. 
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Inom Kristianstads kommun arbetas ständigt med ett Systematiskt ar-
betsmiljöarbete och där finns riktlinjer som varje förvaltning ska arbeta 
efter. Under 2022 har även en medarbetarenkät genomförts där medarbe-
tarna fått möjlighet att svara utifrån arbetsbelastning, återhämtning och 
andra arbetsmiljörelaterade frågor. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Anse initiativärendet besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2022-10-28. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-10-28. 
Kommunstyrelsens beslut 2022-08-31 § 158. 
Initiativärende 2022-07-01. 


	Förstasida normal justering
	Förstasida omedelbar justering
	Dagordning
	§ 212 Informationer
	§ 213 Redovisning av delegeringsbeslut
	§ 214 Delgivningar
	§ 215 Månadsuppföljning avseende ekonomi och medarbetare
	§ 216 Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	§ 217 Borgens-/låneramar för de kommunala bolagen samt extern låneram för kommunkoncernen 2023
	Sida 1
	Sida 2

	§ 218 Borgensavgifter från och med år 2023
	Sida 1
	Sida 2

	§ 219 Ansökan om investeringsbidrag - Tollarps medborgarhus ekonomiska förening
	Sida 1
	Sida 2

	§ 220 Tillfälliga lokaler för grundsärskola
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 221 Försäljning av Koriandern 5
	§ 222 Avtal om lägenhetsarrende avseende Önnestad 109:1
	Sida 1
	Sida 2

	§ 223 Klimat- och miljöplan 2022-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 224 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring
	Sida 1
	Sida 2

	§ 225 Initiativärende - Extra föreningsstöd 2022
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	§ 226 Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 227 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	§ 228 Revidering av avfallstaxa för Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 229 Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 230 Reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda
	Sida 1
	Sida 2

	§ 231 Ordning för ersättares inträde för mandatperioden 2022-2026
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	§ 232 Nominering av vigselförrättare i Kristianstads kommun
	§ 233 Arvode vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden under december månad 2022
	Sida 1
	Sida 2

	§ 234 Medborgarförslag - Inrätta Naturreservat Horna Fure
	Sida 1
	Sida 2

	§ 235 Medborgarförslag - Återskapa den gamla hamnen Fiskarbacken som fanns där innan badhuset byggdes
	Sida 1
	Sida 2

	§ 236 Medborgarförslag - Återskapa den tidigare småbåtshamnen som fanns innan badhuset byggdes
	Sida 1
	Sida 2

	§ 237 Medborgarförslag - Återskapa hamnen Fiskarbacken och utöka vattenriket
	Sida 1
	Sida 2

	§ 238 Medborgarförslag - Återskapa Fiskebacken på badhustomten och utöka vattenriket
	Sida 1
	Sida 2

	§ 239 Medborgarförslag - Utebad på platsen för Tivolibadet
	Sida 1
	Sida 2

	§ 240 Medborgarförslag - En badplats på badhustomten
	Sida 1
	Sida 2

	§ 241 Medborgarförslag - Mobil eller fast utomhuspadelanläggning på ena tennisbanan i Åhus, Vanneberga
	Sida 1
	Sida 2

	§ 242 Medborgarförslag - Gör om gamla soptippen till allmän park för allmänheten
	Sida 1
	Sida 2

	§ 243 Medborgarförslag - Ta upp motion om trafiksituation i Tollarp igen
	Sida 1
	Sida 2

	§ 244 Medborgarförslag - Light rail mellan Kristianstad och Åhus
	Sida 1
	Sida 2

	§ 245 Medborgarförslag - Sänkt ålder för gratis busskort till seniorer
	Sida 1
	Sida 2

	§ 246 Initiativärende - Framtagande av ny detaljplan för evenemangsstranden i Åhus
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	§ 247 Initiativärende - Angående hälso- och sjukvårdsverksamheten i omsorgsförvaltningen
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3




