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Kommunstyrelsen 2023-02-15 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 310, kl. 09:00-11:20. 

 
Beslutande Ian Fernheden (SD) Christina Borglund (KD) Dan Berger (S) 

 Carl Henrik Nilsson (SD) Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) 

 Dick Nystrand (SD) Ulrika Tollgren (S) Daniél Tejera (L) 

 Camilla Palm (M) Martin Hallingström Skoglund (S) Kent Angergård (C) 

 Christina Silverbern (M) Annelie Karlsson (S)  

    

Tjänstgörande 
ersättare 

Bo Silverbern (M) istället för 
Ulf Persson (M)             

                   
Ersättare Rickard Axelsson (SD) Therese Larsson Sturesson (S) Pernilla Blixt (L) 

 Alexander Harrisson (KD) Linnea Bengtsson (V)  

    

    

Övriga närvarande Petar Cavala, biträdande 
kommundirektör Oscar Nilsson, ekonomidirektör 

Pia Steinbach 
Mastenstrand, 
kommunikationschef 

 Hanna Nicander, 
kommunsekreterare  praktikant  

    

    

    

 Utses att justera Ulrika Tollgren         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 35-40 

 Sekreterare Hanna Nicander 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Ulrika Tollgren 
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 Carl Henrik Nilsson (SD) Jan Svensson (KD) Mikael Persson (V) 
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kommunikationschef 
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Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 
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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 15 februari 2023 kl. 09:00-13:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

09:00-09:45 Kristianstads Airport AB 

2022/1579 

4 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/1581 

5 Rapport intern kontroll 2022 för kommunkoncernen 2023/122 

6 Finansiering av extra ordningsvakter i stadskärnan 
genom Kristianstad city 

2023/103 

7 Marksanering Näsby fält 2020/612 

8 Detaljplan för Hammar 8:12 med flera 2017/352 

9 Uppföljning av handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
kommunledningskontoret 

2023/24 

10 Digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 2022/38 

11 Klimat- och miljöplan 2023-2027 2022/258 

12 Yttrande avseende ansökningar om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken att bortleda grundvatten för 
jordbruksbevattning, M2550-22 och M2555-22 

2022/1433 

13 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken att bortleda grundvatten för 
jordbruksbevattning, M 3677-22 

2022/1475 
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Ärenden  

14 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken att bortleda grundvatten för 
jordbruksbevattning, M 3678-22 

2022/1475 

15 Yttrande avseende ansökan om lagligförklaring av 
grundvattentäkt, brunn, samt tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken att från befintlig brunn på fastigheten Kiaby 
18:8 bortleda grundvatten för jordbruksbevattning, M 
3679-22 

2022/1476 

16 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken att bortleda grundvatten för 
jordbruksbevattning, M 3680-22 

2022/1475 

17 Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 
miljöbalken att bortleda grundvatten för 
jordbruksbevattning, M3727-22 

2022/1560 

18 Val av ledamot och ersättare till Österlens vattenråd 2023/91 

19 Val av ombud och observatör till stämmor för Österlens 
vattenråd 

2023/166 

20 Val av ombud och observatörer till bolagsstämmor för de 
kommunala bolagen 

2022/1523 

21 Prövning av reducering av årsarvode för uppdrag som 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

2023/123 

22 Medborgarförslag - Anslutningskostnad avlopp 2022/919 

23 Initiativärende - Anstånd i väntan på elstöd 2023/128 

24 Initiativärende - Extra bidrag till barn och ungdomar i 
idrottsföreningar 

2023/240 

 

Camilla Palm 
Ordförande 
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KS § 26 

Informationer 
Änr KS 2022/1579 

• Kristianstad Airport AB informerar om verksamheten genom VD Jonas 
Haak. 
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KS § 27 

Redovisning av delegeringsbeslut 
Änr KS 2022/1581 

Beslut 
• Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 

 

Sammanfattning 
Änr 2022/1581 Hid 2023.716 
Redovisning av delegeringsbeslut 2023-01-17 — 2023-02-09. 
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KS § 28 

Rapport intern kontroll 2022 för kommunkoncernen 
Änr KS 2023/122 

Beslut 
• Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2022. 

• Godkänna den gemensamma rapporteringen kring informationssäker-
het och trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda. 

• Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2022 varit standardiserad. 

• Fastställa att momshantering, vuxenutbildning, orosanmälningar och 
utredningstider gällande barn/unga, framtidens äldreomsorg och soci-
ala välfärdsbrott utgör områden som följs upp under 2023 i samråd 
med berörda nämnder inom ramen för kommunstyrelsens uppsikts-
plikt. 

• Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kom-
munledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast 
den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruktio-
ner. 

 

Sammanfattning 
Med den information som finns att tillgå och nämndernas och bolagens 
självskattningar ovan är intrycket att den interna kontrollen har bedrivits 
på ett bra sätt och att utvecklingsarbete pågår. Självskattningen för 2022 är 
i stora drag likvärdig med föregående år.  

Kommunledningskontoret överlämnar nämndernas och bolagens samman-
fattningar av arbetet och resultatet med intern kontrollarbetet för år 2022. 
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Nämnderna har också muntligt rapporterat arbetet med intern kontroll i 
samband med bokslutsberedningen under februari månad 2023.  

Nämnders och bolags beslutade årsrapporter inklusive självskattningar för 
år 2022 finns diarieförda i ärendehanteringssystemet Evolution under 
Kommunstyrelsen KS ärende 2021/1574.  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2023 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt kommer följande områ-
den att följas upp under 2023, med berörda nämnder enligt nedan. 

1. Momshantering, berör alla nämnder 
2. Vuxenutbildningen, ärende KS 2022/1005, berör arbete och väl-

färdsnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
3. Orosanmälningar och utredningstider gällande barn och unga, 

ärende KS 2022/1006, berör arbete och välfärdsnämnden 
4. Framtidens äldreomsorg, ärende KS 2022/736, berör omsorgs-

nämnden 
5. Sociala välfärdsbrott, berör kommunstyrelsen 

Områdena pkt 1-4 ovan har valts ut mot bakgrund av riskanalys och läm-
nade revisionsrapporter. Gällande pkt 5 sker en uppföljning av hur gäl-
lande lag (2021-890) om skydd för personer som rapporterar missförhål-
landen efterlevs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2022. 

• Godkänna den gemensamma rapporteringen kring informationssäker-
het och trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda. 

• Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2022 varit standardiserad. 

• Fastställa att momshantering, vuxenutbildning, orosanmälningar och 
utredningstider gällande barn/unga, framtidens äldreomsorg och soci-
ala välfärdsbrott utgör områden som följs upp under 2023 i samråd 
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med berörda nämnder inom ramen för kommunstyrelsens uppsikts-
plikt. 

• Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från kom-
munledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering senast 
den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets instruktio-
ner. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 31. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-25. 
Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 
2022 för: 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Arbete och välfärdsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Räddningsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 
AB Kristianstadsbyggen 
C4 Energi AB 
Kristianstads Renhållnings AB 
Kristianstad Airport AB 
Åhus Hamn & Stuveri AB 
Krinova AB 
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Rapport informationssäkerhet – koncerngemensam kontroll 2022. 
Rapport trakasserier, hot och våld – kommungemensam kontroll 2022. 
Definition av mognadsmodellen. 
Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun kon-
cern 2023. 
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KS § 29 

Finansiering av extra ordningsvakter i stadskärnan  
genom Kristianstad city 
Änr KS 2023/103 

Beslut 
• Bevilja finansiering till Kristianstad city för utökad bevakning enligt be-

skrivning i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-20. 

• Finansiera åtgärden genom kommunstyrelsens anslag för senare för-
delning. 

Reservationer 

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

”Vänsterpartiet yrkade avslag på detta ärende. Vi menar att det finns be-
tydligt bättre sätt att öka tryggheten i samhället än att finansiera uniforme-
rade vakter till stora summor. Dessa resurser borde istället användas till 
fler fältassistenter, utökade öppettider på fritidsgårdar och mer personal i 
skolan, där hade de haft effekt på riktigt.  

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

Protokollsanteckningar 

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

”När jag den 11 januari frågan om förlängning av den extra ronderingen var 
beskedet från kommunledningen att Kristianstad City inte efterfrågat för-
längning av insatsen och att deras inlämnade utvärdering från 25 novem-
ber skulle granskas innan beslut. Det fanns inget finansieringsprogram. Re-
dan någon timme efter sammanträdet gav kommunledningen beskedet till 
media att ronderingen skulle återupptas och förlängas 2023. 
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Det är bra att kommunledningen ändrar sig så att den extra ronderingen av 
citykärnan finansieras för hela 2023. Det skapar trygghet och förebygger 
brott.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Mikael Persson (V) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
mot Mikael Perssons (V) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Kristianstad city fick under 2022 extra medel från KS för att utöka med 
ordningsvakter i stadskärnan på helgnätter och extra dagbevakning i östra 
centrum (KS 2021/475). De medlen tillkom utöver de 900 000 kronor som 
Kristianstad city erhöll under 2022 för utökning av ordningsvakter på helg-
kvällar (18-23) (KS 2021/1372). Utifrån den extra finansieringen utökades 
bevakningen till att även gälla kl. 23-04 på helger, samt dagtid kl. 9-18 (5 av 
7 dagar). Utfallet har varit mycket positivt och är något som Tryggt och sä-
ker-gruppen i Kristianstad city, lokala Brå samt Handelsföreningens sty-
relse vill fortsätta med.  

I underlaget från Kristianstad city framgår att extra bevakning helger kl. 
23-04 samt dagtid 9-18 (5 av 7 dagar) kostar 115 000kr ex moms/månad. 
På årsbasis blir den totala kostnaden 1 380 000 kr ex moms. Utifrån den ut-
värdering som har tillhandahållits av Kristianstad city, samt kontinuerliga 
samtal med representanter för Kristianstad city, anser kommunlednings-
kontoret att kommunen bör finansiera en utökning av ordningsvakter en-
ligt information ovan. Perioden som finansieras är mellan 20230101 – 
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20231231. För detta ändamål tas medel från kommunstyrelsens oförde-
lade finanser. 

Kommunledningskontoret föreslår också att vid en eventuell fortsatt finan-
siering av ordningsvakter under 2024 så bör ett underlag beredas och vara 
klart senast den 30 september 2023 för ett beslut innan årsskiftet, samt fö-
regås av en utvärdering av den utökade bevakningen som görs i Kristian-
stad Citys regi. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Bevilja finansiering till Kristianstad city för utökad bevakning enligt be-

skrivning i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-20. 

• Finansiera åtgärden genom kommunstyrelsens anslag för senare för-
delning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 32. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-20. 
Utvärdering och beslutsunderlag för fortsättning 2023, Kristianstad city. 
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KS § 30 

Marksanering Näsby fält 
Änr KS 2020/612 

Beslut 
• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa röjning av oexplo-

derad ammunition (OXA) på Näsby skjutfält i enlighet med detta tjäns-
teutlåtande. 

• Ovanstående finansieras genom exploateringsbudgeten inom finansför-
valtningen 2023. 

 

Sammanfattning 
Kommunen har genom kommunledningskontoret handlat upp skanning 
och sanering av oexploderad ammunition på gamla Näsby skjutfält. Områ-
det har använts som övningsområde tills den militära verksamheten på 
Näsby avvecklades 1994. Det finns planer på att utveckla delar av gamla 
Näsby skjutfält med bostäder och området är utpekat i ändringen av över-
siktsplanen (ÄÖP) för Kristianstad stad som antogs av kommunfullmäktige 
2021-12-14. 

Med närheten till naturmark för rekreation vid Lingenäsets naturreservat, 
har området förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde. Genom 
byggnationen av ett nytt badhus samt skolorna Berga förskola och Linge-
nässkolan har dessa förutsättningar förstärkts. 

Innan en ny detaljplan kan tas fram behöver det gamla skjutfältet saneras 
från militärens förehavande under de dryga 350 år som militär verksamhet 
har bedrivits inom området. Som ett första steg har skanning av området 
gjorts för att identifiera verksamhetens omfattning. Ett nästa steg är att sa-
nera efter verksamheten.  En offert har tagits in och kostnaden för sane-
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ringen beräknas uppgå till 5,5 miljoner. Dessa kostnader kommer att be-
lasta exploateringsbudgeten för projekt 18903, Näsby södra. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Uppdra åt mark- och exploateringschefen att beställa röjning av oexplo-

derad ammunition (OXA) på Näsby skjutfält i enlighet med detta tjäns-
teutlåtande. 

• Ovanstående finansieras genom exploateringsbudgeten inom finansför-
valtningen 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 33. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-27. 
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KS § 31 

Detaljplan för Hammar 8:12 med flera 
Änr KS 2017/352 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta detaljplan för Hammar 8:12 med flera. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens behandling 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i östra 
delen av Hammar. Bostadsbebyggelsen föreslås uppföras i varierande ka-
raktär i form av flerbostadshus samt småhusbebyggelse som kan uppföras 
som friliggande villor alternativt byggas samman i tomtgräns i form av rad-
hus/parhus eller kedjehus. Detaljplanen innehåller utöver kvartersmark 
även naturmark, parkmark och gatumark. Planområdet är utpekat för 
stadsbyggd i gällande översiktsplan (fördjupad översiktsplan antagen av 
kommunfullmäktige 2021-12-14). Detaljplanen handläggs med utökat för-
farande. Samråd har genomförts under våren 2020 och granskning har ge-
nomförts under våren 2021. 

Kommunledningskontoret har 2020-04-17 ansökt om gränsbestämning. Ef-
ter genomförd granskning har detaljplanen inväntat ett färdigställande av 
gränsbestämningen färdigställande. Antagandeprocessens påbörjande har 
avvaktat gränsbestämningen. Lantmäteriets beslut fick laga kraft  
2022-11-11. Förvaltningens bedömning är att planförslaget fortfarande är 
aktuellt i gällande utformning. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för Hammar 8:12 med flera. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 35. 
Byggnadsnämndens beslut 2023-01-24 § 5. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-17. 
Plankarta 2023-01-17. 
Planbeskrivning 2023-01-17. 
Samrådsredogörelse 2021-02-10. 
Granskningsutlåtande 2023-01-17. 
VA-utredning: Hantering av dagvatten för planerat bostadsområde på 
Hammar 8:12 och 8:127 m.fl. i Kristianstad, VA-avdelningen, Kristianstads 
kommun, 2020-12-21. 
PM Geoteknik och markmiljö Hamar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12. 
Geoteknik Hammar 8:12, del 2, WSP, 2020-02-11. 
PM Geoteknik och markmiljö Hammar 8:68, WSP 2020-10-01. 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Geoteknik och markmiljö, 
Hammar 8:12 och 8:127, WSP 2019-04-12. 
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och markmiljö, Hammar 
8:68, WSP 2020-10-01. 
Trafik- och bullerutredning Östra Hammar inklusive bilaga, Ramböll 
2020-07-02. 
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KS § 32 

Uppföljning av handlingsplan för jämställdhets- 
integrering kommunledningskontoret 
Änr KS 2023/24 

Beslut 
• Godkänna redovisning av den årliga uppföljningen av kommunled-

ningskontorets jämställdhetsarbete. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Kommunledningskontorets uppföljning av handlingsplanen för jämställd-
hetsintegrering visar på stora brister och detsamma gäller de uppföljningar 
som nämnderna har att besluta om. Förvaltningar har också gett uttryck 
för behovet av en central samordnande funktion för stöd med kompetens, 
fortbildning och möjlig verktygslåda för att stärka kommunens jämställd-
hetsintegrering. Det är oacceptabelt att jämställdhetsfrågorna alltid betrak-
tas som något som kan stå tillbaka. Ett bristande jämställdhetsarbete resul-
terar i allt från undvikbara långtidssjukskrivningar till den stora skillnaden 
mellan flickors och pojkar skolresultat. En skillnad som är avgörande för 
vilka framtidsmöjligheter unga kvinnor och män har i vår kommun 

Vi yrkade därför: 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på hur kommunledningskontoret ska organisera en samordnande 
funktion för stärkt jämställdhetsintegrering. 

Då kommunstyrelsen valde att avslå att-satsen reserverar vi oss mot beslu-
tet” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Föreslår att följande tillägg görs till kommunstyrelsens arbetsutskotts för-
slag till beslut: 

- ”Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på hur kommunledningskontoret ska organisera en samordnande 
funktion för stärkt jämställdhetsintegrering.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget om tillägg. 

 

Sammanfattning 
Utifrån kommunens utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering tog kom-
munledningskontoret (KLK) 2021-10- 21 fram en förvaltningsövergri-
pande handlingsplan. Uppföljningen har visat att arbetet med de kompe-
tenshöjande insatserna har kommit något längre än det systematiska arbe-
tet med analys och uppföljning av könsuppdelad statistik. Arbetet med att 
synliggöra förutsättningar och beskriva konsekvenser för kvinnor, män och 
flickor, pojkar har alla förutsättningar att utvecklas. Utifrån underlagen 
från avdelningarna är det svårt att göra en helhetsbedömning av exakt hur 
långt kommunledningskontoret har kommit i arbetet med jämställdhetsin-
tegreringen, men det finns behov av att systematisera arbetet ytterligare. 
Insamlingsprocessen för att sammanställa arbetet har visat att det finns be-
hov att öka medvetenheten, både hos chefer och medarbetare, om kommu-
nens övergripande plan och förvaltningens egen handlingsplan. Arbetet 
med jämställdhetsintegrering bör förankras mer och bli en del av det syste-
matiska analys och uppföljningsarbetet.  

  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
• Godkänna redovisning av den årliga uppföljningen av kommunled-

ningskontorets jämställdhetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-01 § 24. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-09. 
Checklista för jämställdhetsintegrering – uppföljning och underlag till 
handlingsplan. 
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KS § 33 

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-
2025 
Änr KS 2022/38 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Fastställa digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 enligt 

förslag och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Det uppdrag som Kristianstads kommun har för att sluta den digitala klyf-
ten angav projektet ”Digidel” som en avgörande insats före återremissen. 
Digidel var en uppskattad och välanvänd resurs och behovet projektet till-
godosåg ges ingen lösning i beslutad Digital Färdplan 2023–2025. Uppdra-
get för kommuninvånare med låg digital kunskap och/eller tillit kvarstår 
oavsett om vårt tilläggsyrkande föll. Vi kommer därför att följa upp hur 
Kristianstads politiska styre väljer att organisera de digitala utbildnings-
satsningar som krävs för att leva upp till den Digitala färdplanen. 

Vi yrkade därför: 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på organisering och finansiering av digital utbildningssatsning för 
kommuninvånare med låg digital kunskap och/eller tillit. 

Då kommunstyrelsen valde att avslå att-satsen reserverar vi oss mot beslu-
tet.” 

Daniél Tejera (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag till tillägg. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att följande läggs till kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut: 

- ”Att kommundirektören ges i uppdrag att återkomma med förslag 
på organisering och finansiering av digital utbildningssatsning för 
kommuninvånare med låg digital kunskap och/eller tillit.” 

Daniél Tejera (L) yrkar bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om 
tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer bifall respektive avslag till Ulrika Tollgrens (S) med fle-
ras förslag om tillägg till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till be-
slut och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget om tillägg. 

 

Sammanfattning 
Den pågående digitaliseringen i samhället ändrar på ett genomgripande 
sätt förutsättningarna för både privatliv, näringsliv och offentlig sektor. Vi 
befinner oss nu i en period där behoven av att bygga ut välfärdssektorn 
kommer att vara större än möjligheten att finansiera eller bemanna den, 
om inget förändras. De möjligheter som kommer med digitaliseringen ger 
oss goda förutsättningar att möta utmaningarna. 

Sveriges digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regeringens digitali-
seringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergri-
pande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitalise-
ringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin 
fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digi-
tal ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering 
ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  
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För att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter fullt ut följer Kristian-
stads kommun de nationella målen och samverkar även med SKR och Inera, 
som tagit fram strategier för digitaliseringen för kommuner och regioner i 
Sverige. Inera bryter ner sin strategi i årliga handlingsplaner, där vi både 
deltar i och följer utvecklingen för att ta tillvara och i möjligaste mån nyttja 
de gemensamma digitala satsningar som görs. 

Kristianstads kommuns Digitala färdplan har upprättats för att ange inrikt-
ning för kommunens digitaliseringsarbete under perioden 2023-2025. Den 
digitala färdplanen beskriver inom vilka insatsområden kommunkoncer-
nen i första hand ska utveckla digitaliseringen och dess användning. 

Den digitala färdplanen bygger vidare på den strategi och målsättning som 
tidigare slagits fast av kommunstyrelsen (2015) i Digitala Agenda. 

Den digitala färdplanen har gått på remiss inom kommunen och inkomna 
kommentarer har beaktats och justerats. 

Den digitala färdplanen har därefter reviderats efter synpunkter från kom-
munstyrelsen under november-december. 

Den digitala färdplanen ska till kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Fastställa digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 enligt 
förslag och att denna ersätter tidigare beslutad ”Digital Agenda för 
Kristianstads kommun” (KS 2014/221) som därmed upphör att gälla. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-01 § 25. 
Kommunledningskontorets tidigare tjänsteutlåtanden, 2022-12-14 samt 
2022-09-30. 
Sammandrag av svar på remiss av förslag på Digital färdplan, 2022-09-30. 
Digital färdplan för Kristianstads kommun 2022-2025, slutversion efter 
återremittering KS 2022-10-26. 
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KS § 34 

Klimat- och miljöplan 2023-2027 
Änr KS 2022/258 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
• Anta förslaget till klimat- och miljöplan 2023-2027. 

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

Reservationer 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
enligt följande: 

”Trots att ärendet återremitterades på kommunstyrelsen i november har 
väldigt lite gjorts. Alltjämt är både förankring och uppföljning otydligt for-
mulerade. Båda uppdragen nämns i allmänna uppdrag men inga konkreti-
seringar görs och inget ansvar finns att agera när mål inte uppnås. Klimat- 
och miljöplanen riskerar på detta sätt att bli en lista med målsättningar 
snarare än en plan för agerande kring klimat- och miljöfrågor. 

Vi är också väldigt förundrade över att de mål som inte uppnåddes i tidi-
gare plan inte kan redovisas. När vi inte lär av tidigare misslyckanden ris-
kerar vi att göra om samma misstag gång efter annan. 

Vi yrkade därför: 

- Att kommunstyrelsen ges ett särskilt uppdrag för att förankra pla-
nen bland närings- och föreningsliv i kommunen 

- Att antagandeplanen förtydligas med kommunstyrelsens uppfölj-
ningsansvar och skyldighet att agera för att långsiktigt uppnå målen 
i planen 
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- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en prioritering uti-
från de mål som inte påbörjats i tidigare miljömålsprogram från 
2016-2020 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en färdplan för att på 
sikt göra kommunen energipositiv och senast till 2030 skall 80% av 
energiproduktionen ske i kommunen 

Då kommunstyrelsen valde att avslå samtliga våra att-satser reserverar vi 
oss mot beslutet” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår följande: 

- ”Att kommunstyrelsen ges ett särskilt uppdrag för att förankra pla-
nen bland närings- och föreningsliv i kommunen 

- Att antagandeplanen förtydligas med kommunstyrelsens uppfölj-
ningsansvar och skyldighet att agera för att långsiktigt uppnå målen 
i planen 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en prioritering uti-
från de mål som inte påbörjats i tidigare miljömålsprogram från 
2016-2020 

- Att klimat- och miljöplanen kompletteras med en färdplan för att på 
sikt göra kommunen energipositiv och senast till 2030 skall 80% av 
energiproduktionen ske i kommunen” 
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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. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan är en kombination av tidi-
gare miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Klimat- och mil-
jöplanen uppfyller lagkravet om kommunal energiplanering och omfattar 
kommunens 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. To-
talt 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. 

Klimat- och miljöplanen återremitterades till kommunledningskontoret vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-23. Bifogat finns kommunled-
ningskontorets svar på inlämnat yrkande. Gällande barnperspektivet avser 
kommunledningskontoret att under genomförandetiden föra dialog med 
ungdomsrådet när det kommer till implementering av åtgärder. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Föreslå kommunfullmäktige: 

• Anta förslaget till klimat- och miljöplan 2023-2027. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 36. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-12-21. 
Svar på yrkande 2022-12-21. 
Remissredogörelse. 
Barnkonsekvensanalys 2022-10-07. 
Klimat- och miljöplan 2023-2027. 
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 § 35 

Yttrande avseende ansökningar om tillstånd enligt  
11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten för  
jordbruksbevattning, M2550-22 och M2555-22 
Änr KS 2022/1433 

Beslut 
• Inlämna följande yttrande till mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Ansökan om tillstånd till PB1, PB2, PB3, IB1, IB2 och IB3 på fastig-
heten Trolle-Ljungby 1:1 samt tillstånd till bortledning och återin-
filtration av grundvatten för värmeutvinning medges. 

- Tillstånd bör inte medges innan en utredning om risken för saltvat-
teninträngning genomförts. Denna utredning bör genomföras med 
god tillförlitlighet och repeterbarhet och utgöras av uppmätta salt-
halter (inte endast ett värde från uttagsbrunnarna) och/eller mo-
delleringar. Utredningen bör visa på vad dessa uttag innebär för 
saltvatteninträngningen, hur kommer salthalten påverkas över tid 
om grundvattenströmningen mot havet minskar, samt inkludera ett 
klimatperspektiv där klimatförändringar kan påverka saltvattenin-
trängningen. 

- Om saltvatteninträngning påverkar vattenförsörjningen med en-
skilda lösningar längs kusten bör verksamhetsutövarna bli ersätt-
ningsskyldiga för att säkerställa enskild dricksvattenförsörjning 
inom påverkansområdet. Detta bör inte begränsas till fem år då 
detta är en mycket långsam process. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 
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- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Vanneberga påverkas ne-
gativt med till exempel ökade kostnader som påföljd ska kommu-
nen ha rätt till ersättning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndssammanträdet 23-01-26 
presenterat ett väl underbyggt och väl anpassat förslag. Tekniska nämnden 
föreslogs att föreslå kommunstyrelsen att i första hand yrka på ett avslag 
vid yttrande till Mark och miljödomstolen. Detta vände sig det Högerkon-
servativa styret emot och tog ett beslut där man bortser från förutsedda 
ökningar av kostnader, för såväl ägare av enskilda brunnar som för hela 
vatten- och avloppskollektivet. Av vad som framgår i upprättat tjänsteutlå-
tande innebär beslutet dels risk för grundvattensänkningar, dels sänkt mil-
jökvalitetsstatus. Detta är ställningstaganden som behöver beredas separat 
av tekniska förvaltningen. 

Det Högerkonservativa styret gick emot den egna förvaltningsorganisatio-
nen vid sitt ställningstagande så sent i processen och med så omfattande 
konsekvenser, att ett uppdrag om omarbetning måste läggas för att klar-
lägga riskerna. Ärendet behöver ett tjänsteutlåtande som går i takt med po-
litiskt majoritetsbeslut. Det korrekta förfarandet är således att återremit-
tera ärendet i syfte att bereda frågan utefter det givna Högerkonservativa 
ställningstagandet och tillföra tillhörande konsekvensanalys av omarbetat 
utredningsuppdrag.” 

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

”Vänsterpartiet menar i enlighet med tekniska förvaltningens ursprungliga 
yttrande att denna ansökan borde ha avslagits. Alternativt borde ärendet 
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återremitterats för att ge möjlighet till omarbetning i enlighet med det be-
slut som tagits.  

Riskerna för grundvattensänkningar, saltvatteninträngning samt sänkt mil-
jökvalitetsstatus är av sådan art att ansökan inte borde bifallits. Redan idag 
utnyttjas grundvattnet i så pass stor omfattning att klimatförändringar ris-
kerar att minska grundvattenbildningen och medföra försämring av vatten-
kvaliten. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”I dessa ärenden yrkade Liberalerna på avslag enligt Tekniska förvaltning-
ens förslag. Här ställs intressen hos näringsidkare mot det allmänna/med-
borgarnas intresse när det gäller vår viktigaste naturresurs - vatten. 

Det är väl känt att uttaget av grundvatten i de aktuella områdena är mycket 
nära, kanske redan över gränsen. Att styret går emot tekniska förvaltning-
ens förslag om avslag till ansökningar om ökat vattenuttag är vårdslöst och 
innebär en risk för den framtida vattentillgången i kommunen.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att ärendet återremitteras 
till tekniska nämnden för omarbetning i enlighet med det Högerkonserva-
tiva politiska ställningstagandet, samt att ärendet kompletteras med en 
konsekvensanalys av omarbetning, enligt gängse demokratiska ordning. 
Skulle inte detta vinna gehör yrkar vi på tekniska förvaltningen förslag som 
innebär att i första hand föreslå avslag i yttrande till Mark- och miljödom-
stolen. 

Daniél Tejera (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska för-
valtningens förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Tollgrens (S) 
med fleras förslag om att återremittera ärendet till tekniska nämnden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag om att besluta enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till tekniska nämndens förslag till yttrande till mark- och miljö-
domstolen. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att kommunsty-
relsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande till mark- 
och miljödomstolen. 

Med åtta ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Bo Silverbern (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och sju nej-röster Ulrika 
Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), Dan 
Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Angergård (C) 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla tekniska nämndens förslag till ytt-
rande till mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning 
Ansökningar om tillstånd för lagligförklarande av totalt sju grundvattentäk-
ter och tillstånd till bortledning av grundvatten på fastigheterna Trolle 
Ljungby 1:1, Östra Ljungby 20:19 och Tosteberga 28:1 i Kristianstads kom-
mun samt Gyetorp 1:1, Gualöv 61:1 och Gualöv 22:14 i Bromölla kommun 
samt omprövning av villkor för befintliga tillstånd och tillstånd till totalt 
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sex brunnar samt tillstånd för bortledning och återinfiltration av grundvat-
ten för värmeutvinning har inkommit till mark- och miljödomstolen. 

Kristianstads kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Tek-
niska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande till 
mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Ansökan om tillstånd till PB1, PB2, PB3, IB1, IB2 och IB3 på fastig-
heten Trolle-Ljungby 1:1 samt tillstånd till bortledning och återin-
filtration av grundvatten för värmeutvinning medges. 

- Tillstånd bör inte medges innan en utredning om risken för saltvat-
teninträngning genomförts. Denna utredning bör genomföras med 
god tillförlitlighet och repeterbarhet och utgöras av uppmätta salt-
halter (inte endast ett värde från uttagsbrunnarna) och/eller mo-
delleringar. Utredningen bör visa på vad dessa uttag innebär för 
saltvatteninträngningen, hur kommer salthalten påverkas över tid 
om grundvattenströmningen mot havet minskar, samt inkludera ett 
klimatperspektiv där klimatförändringar kan påverka saltvattenin-
trängningen. 

- Om saltvatteninträngning påverkar vattenförsörjningen med en-
skilda lösningar längs kusten bör verksamhetsutövarna bli ersätt-
ningsskyldiga för att säkerställa enskild dricksvattenförsörjning 
inom påverkansområdet. Detta bör inte begränsas till fem år då 
detta är en mycket långsam process. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 
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- Om den kommunala vattenförsörjningen i Vanneberga påverkas ne-
gativt med till exempel ökade kostnader som påföljd ska kommu-
nen ha rätt till ersättning. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Inlämna följande yttrande till mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Ansökan om tillstånd till PB1, PB2, PB3, IB1, IB2 och IB3 på fastig-
heten Trolle-Ljungby 1:1 samt tillstånd till bortledning och återin-
filtration av grundvatten för värmeutvinning medges. 

- Tillstånd bör inte medges innan en utredning om risken för saltvat-
teninträngning genomförts. Denna utredning bör genomföras med 
god tillförlitlighet och repeterbarhet och utgöras av uppmätta salt-
halter (inte endast ett värde från uttagsbrunnarna) och/eller mo-
delleringar. Utredningen bör visa på vad dessa uttag innebär för 
saltvatteninträngningen, hur kommer salthalten påverkas över tid 
om grundvattenströmningen mot havet minskar, samt inkludera ett 
klimatperspektiv där klimatförändringar kan påverka saltvattenin-
trängningen. 

- Om saltvatteninträngning påverkar vattenförsörjningen med en-
skilda lösningar längs kusten bör verksamhetsutövarna bli ersätt-
ningsskyldiga för att säkerställa enskild dricksvattenförsörjning 
inom påverkansområdet. Detta bör inte begränsas till fem år då 
detta är en mycket långsam process. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 
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- Om den kommunala vattenförsörjningen i Vanneberga påverkas ne-
gativt med till exempel ökade kostnader som påföljd ska kommu-
nen ha rätt till ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 15. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-20. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten 
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M2550-22. 
Översiktskarta och fastighet M2550-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M2550-22, bilaga C samt C1-C16. 
Miljökonsekvensbeskrivning M2550-22, bilaga D. 
Beslut om miljöpåverkan M2550-22, bilaga D1. 
Samrådsredogörelse M2550-22, bilaga D2. 
Kontrollprogram M2550-22, bilaga E. 
Hydrogeologisk beskrivning energiutvinning samt bilagor M2550-22,  
bilaga F samt F1-F3. 
Komplettering av ansökan M2550-22. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten  
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M2555-22. 
Översiktskarta och fastighet M2555-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M2555-22, bilaga C samt C1-C16. 
Miljökonsekvensbeskrivning M2555-22, bilaga D. 
Beslut om miljöpåverkan M2555-22, bilaga D1. 
Samrådsredogörelse M2555-22, bilaga D2. 
Kontrollprogram M2555-22, bilaga E. 
Komplettering av ansökan M2555-22. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19. 
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KS § 36 

Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt  
11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten för  
jordbruksbevattning, M 3677-22 
Änr KS 2022/1475 

Beslut 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndssammanträdet 23-01-26 
presenterat ett väl underbyggt och väl anpassat förslag. Tekniska nämnden 
föreslogs att föreslå kommunstyrelsen att i första hand yrka på ett avslag 
vid yttrande till Mark och miljödomstolen. Detta vände sig det Högerkon-
servativa styret emot och tog ett beslut där man bortser från förutsedda 
ökningar av kostnader, för såväl ägare av enskilda brunnar som för hela 
vatten- och avloppskollektivet. Av vad som framgår i upprättat tjänsteutlå-
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tande innebär beslutet dels risk för grundvattensänkningar, dels sänkt mil-
jökvalitetsstatus. Detta är ställningstaganden som behöver beredas separat 
av tekniska förvaltningen. 

Det Högerkonservativa styret gick emot den egna förvaltningsorganisatio-
nen vid sitt ställningstagande så sent i processen och med så omfattande 
konsekvenser, att ett uppdrag om omarbetning måste läggas för att klar-
lägga riskerna. Ärendet behöver ett tjänsteutlåtande som går i takt med po-
litiskt majoritetsbeslut. Det korrekta förfarandet är således att återremit-
tera ärendet i syfte att bereda frågan utefter det givna Högerkonservativa 
ställningstagandet och tillföra tillhörande konsekvensanalys av omarbetat 
utredningsuppdrag.” 

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

”Vänsterpartiet menar i enlighet med tekniska förvaltningens ursprungliga 
yttrande att denna ansökan borde ha avslagits. Alternativt borde ärendet 
återremitterats för att ge möjlighet till omarbetning i enlighet med det be-
slut som tagits.  

Riskerna för grundvattensänkningar, saltvatteninträngning samt sänkt mil-
jökvalitetsstatus är av sådan art att ansökan inte borde bifallits. Redan idag 
utnyttjas grundvattnet i så pass stor omfattning att klimatförändringar ris-
kerar att minska grundvattenbildningen och medföra försämring av vatten-
kvaliten. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”I dessa ärenden yrkade Liberalerna på avslag enligt Tekniska förvaltning-
ens förslag. Här ställs intressen hos näringsidkare mot det allmänna/med-
borgarnas intresse när det gäller vår viktigaste naturresurs - vatten. 

Det är väl känt att uttaget av grundvatten i de aktuella områdena är mycket 
nära, kanske redan över gränsen. Att styret går emot tekniska förvaltning-
ens förslag om avslag till ansökningar om ökat vattenuttag är vårdslöst och 
innebär en risk för den framtida vattentillgången i kommunen.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att ärendet återremitteras 
till tekniska nämnden för omarbetning i enlighet med det Högerkonserva-
tiva politiska ställningstagandet, samt att ärendet kompletteras med en 
konsekvensanalys av omarbetning, enligt gängse demokratiska ordning. 
Skulle inte detta vinna gehör yrkar vi på tekniska förvaltningen förslag som 
innebär att i första hand föreslå avslag i yttrande till Mark- och miljödom-
stolen. 

Daniél Tejera (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska för-
valtningens förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Tollgrens (S) 
med fleras förslag om att återremittera ärendet till tekniska nämnden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag om att besluta enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till tekniska nämndens förslag till yttrande till mark- och miljö-
domstolen. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att kommunsty-
relsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande till mark- 
och miljödomstolen. 

Med åtta ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Bo Silverbern (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och sju nej-röster Ulrika 
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Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), Dan 
Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Angergård (C) 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla tekniska nämndens förslag till ytt-
rande till mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning 
Ansökningar om tillstånd för lagligförklarande av totalt 4 grundvattentäk-
ter och tillstånd till bortledning av grundvatten på fastigheterna Kiaby 
14:11, Kia-by 18:9, Kiaby 18:1 och Västra Ljungby 8:2 i Kristianstads kom-
mun, Skåne län, har inkommit till Mark- och miljödomstolen. 

Kristianstads kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Tek-
niska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande till 
mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 
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- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 18. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-20,. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten 
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M3677-22. 
Översiktskarta och fastighet M3677-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M3677-22, bilaga D samt D1. 
Miljökonsekvensbeskrivning M3677-22, bilaga E. 
Beslut om miljöpåverkan M3677-22, bilaga E1. 
Samrådsredogörelse M3677-22, bilaga E2. 
Kontrollprogram M3677-22, bilaga F. 
Komplettering av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Västra 
Ljungby 8:2. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19. 
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KS § 37 

Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt 11 
kap. miljöbalken att bortleda grundvatten för jord-
bruksbevattning, M 3678-22 
Änr KS 2022/1475 

Beslut 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndssammanträdet 23-01-26 
presenterat ett väl underbyggt och väl anpassat förslag. Tekniska nämnden 
föreslogs att föreslå kommunstyrelsen att i första hand yrka på ett avslag 
vid yttrande till Mark och miljödomstolen. Detta vände sig det Högerkon-
servativa styret emot och tog ett beslut där man bortser från förutsedda 
ökningar av kostnader, för såväl ägare av enskilda brunnar som för hela 
vatten- och avloppskollektivet. Av vad som framgår i upprättat tjänsteutlå-
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tande innebär beslutet dels risk för grundvattensänkningar, dels sänkt mil-
jökvalitetsstatus. Detta är ställningstaganden som behöver beredas separat 
av tekniska förvaltningen. 

Det Högerkonservativa styret gick emot den egna förvaltningsorganisatio-
nen vid sitt ställningstagande så sent i processen och med så omfattande 
konsekvenser, att ett uppdrag om omarbetning måste läggas för att klar-
lägga riskerna. Ärendet behöver ett tjänsteutlåtande som går i takt med po-
litiskt majoritetsbeslut. Det korrekta förfarandet är således att återremit-
tera ärendet i syfte att bereda frågan utefter det givna Högerkonservativa 
ställningstagandet och tillföra tillhörande konsekvensanalys av omarbetat 
utredningsuppdrag.” 

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

”Vänsterpartiet menar i enlighet med tekniska förvaltningens ursprungliga 
yttrande att denna ansökan borde ha avslagits. Alternativt borde ärendet 
återremitterats för att ge möjlighet till omarbetning i enlighet med det be-
slut som tagits.  

Riskerna för grundvattensänkningar, saltvatteninträngning samt sänkt mil-
jökvalitetsstatus är av sådan art att ansökan inte borde bifallits. Redan idag 
utnyttjas grundvattnet i så pass stor omfattning att klimatförändringar ris-
kerar att minska grundvattenbildningen och medföra försämring av vat-
tenkvaliten. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”I dessa ärenden yrkade Liberalerna på avslag enligt Tekniska förvaltning-
ens förslag. Här ställs intressen hos näringsidkare mot det allmänna/med-
borgarnas intresse när det gäller vår viktigaste naturresurs - vatten. 

Det är väl känt att uttaget av grundvatten i de aktuella områdena är mycket 
nära, kanske redan över gränsen. Att styret går emot tekniska förvaltning-
ens förslag om avslag till ansökningar om ökat vattenuttag är vårdslöst och 
innebär en risk för den framtida vattentillgången i kommunen.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att ärendet återremitteras 
till tekniska nämnden för omarbetning i enlighet med det Högerkonserva-
tiva politiska ställningstagandet, samt att ärendet kompletteras med en 
konsekvensanalys av omarbetning, enligt gängse demokratiska ordning. 
Skulle inte detta vinna gehör yrkar vi på tekniska förvaltningen förslag som 
innebär att i första hand föreslå avslag i yttrande till Mark- och miljödom-
stolen. 

Daniél Tejera (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska för-
valtningens förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Tollgrens (S) 
med fleras förslag om att återremittera ärendet till tekniska nämnden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag om att besluta enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till tekniska nämndens förslag till yttrande till mark- och miljö-
domstolen. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att kommunsty-
relsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande till mark- 
och miljödomstolen. 

Med åtta ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Bo Silverbern (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och sju nej-röster Ulrika 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      4 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsen 2023-02-15  

 

 

 

Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), Dan 
Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Angergård (C) 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla tekniska nämndens förslag till ytt-
rande till mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning 
Ansökningar om tillstånd för lagligförklarande av totalt 4 grundvattentäk-
ter och tillstånd till bortledning av grundvatten på fastigheterna Kiaby 
14:11, Kiaby 18:9, Kiaby 18:1 och Västra Ljungby 8:2 i Kristianstads kom-
mun, Skåne län, har inkommit till Mark- och miljödomstolen. 

Kristianstads kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Tek-
niska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande till 
mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 
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- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-20. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten 
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M3678-22. 
Översiktskarta och fastighet M3678-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M3678-22, bilaga C samt C1-C16. 
Miljökonsekvensbeskrivning M3678-22, bilaga E. 
Beslut om miljöpåverkan M3678-22, bilaga E1. 
Samrådsredogörelse M3678-22, bilaga E2. 
Kontrollprogram M3678-22, bilaga G. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19. 
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KS § 38 

Yttrande avseende ansökan om lagligförklaring av  
grundvattentäkt, brunn, samt tillstånd enligt 11 kap.  
miljöbalken att från befintlig brunn på fastigheten  
Kiaby 18:8 bortleda grundvatten för jordbruks- 
bevattning, M 3679-22 
Änr KS 2022/1476 

Beslut 
• Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen inlämna följande ytt-

rande till Mark- och miljödomstolen 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndssammanträdet 23-01-26 
presenterat ett väl underbyggt och väl anpassat förslag. Tekniska nämnden 
föreslogs att föreslå kommunstyrelsen att i första hand yrka på ett avslag 
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vid yttrande till Mark och miljödomstolen. Detta vände sig det Högerkon-
servativa styret emot och tog ett beslut där man bortser från förutsedda 
ökningar av kostnader, för såväl ägare av enskilda brunnar som för hela 
vatten- och avloppskollektivet. Av vad som framgår i upprättat tjänsteutlå-
tande innebär beslutet dels risk för grundvattensänkningar, dels sänkt mil-
jökvalitetsstatus. Detta är ställningstaganden som behöver beredas separat 
av tekniska förvaltningen. 

Det Högerkonservativa styret gick emot den egna förvaltningsorganisatio-
nen vid sitt ställningstagande så sent i processen och med så omfattande 
konsekvenser, att ett uppdrag om omarbetning måste läggas för att klar-
lägga riskerna. Ärendet behöver ett tjänsteutlåtande som går i takt med po-
litiskt majoritetsbeslut. Det korrekta förfarandet är således att återremit-
tera ärendet i syfte att bereda frågan utefter det givna Högerkonservativa 
ställningstagandet och tillföra tillhörande konsekvensanalys av omarbetat 
utredningsuppdrag.” 

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

”Vänsterpartiet menar i enlighet med tekniska förvaltningens ursprungliga 
yttrande att denna ansökan borde ha avslagits. Alternativt borde ärendet 
återremitterats för att ge möjlighet till omarbetning i enlighet med det be-
slut som tagits.  

Riskerna för grundvattensänkningar, saltvatteninträngning samt sänkt mil-
jökvalitetsstatus är av sådan art att ansökan inte borde bifallits. Redan idag 
utnyttjas grundvattnet i så pass stor omfattning att klimatförändringar ris-
kerar att minska grundvattenbildningen och medföra försämring av vatten-
kvaliten. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”I dessa ärenden yrkade Liberalerna på avslag enligt Tekniska förvaltning-
ens förslag. Här ställs intressen hos näringsidkare mot det allmänna/med-
borgarnas intresse när det gäller vår viktigaste naturresurs - vatten. 
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Det är väl känt att uttaget av grundvatten i de aktuella områdena är mycket 
nära, kanske redan över gränsen. Att styret går emot tekniska förvaltning-
ens förslag om avslag till ansökningar om ökat vattenuttag är vårdslöst och 
innebär en risk för den framtida vattentillgången i kommunen.” 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att ärendet återremitteras 
till tekniska nämnden för omarbetning i enlighet med det Högerkonserva-
tiva politiska ställningstagandet, samt att ärendet kompletteras med en 
konse-kvensanalys av omarbetning, enligt gängse demokratiska ordning. 
Skulle inte detta vinna gehör yrkar vi på tekniska förvaltningen förslag som 
innebär att i första hand föreslå avslag i yttrande till Mark- och miljödom-
stolen. 

Daniél Tejera (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska för-
valtningens förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Tollgrens (S) 
med fleras förslag om att återremittera ärendet till tekniska nämnden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag om att besluta enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till tekniska nämndens förslag till yttrande till mark- och miljö-
domstolen. 
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Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att kommunsty-
relsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande till mark- 
och miljödomstolen. 

Med åtta ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Bo Silverbern (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och sju nej-röster Ulrika 
Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), Dan 
Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Angergård (C) 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla tekniska nämndens förslag till ytt-
rande till mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning 
Ansökningar om tillstånd för lagligförklarande av totalt 4 grundvattentäk-
ter och tillstånd till bortledning av grundvatten på fastigheterna Kiaby 
14:11, Kiaby 18:9, Kiaby 18:1 och Västra Ljungby 8:2 i Kristianstads kom-
mun, Skåne län, har inkommit till Mark- och miljödomstolen. 

Kristianstads kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Tek-
niska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande till 
mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 
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Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 19. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-20. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten 
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M3679-22. 
Översiktskarta och fastighet M3679-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M3679-22, bilaga C samt C1. 
Miljökonsekvensbeskrivning M3679-22, bilaga E. 
Beslut om miljöpåverkan M3679-22, bilaga E1. 
Samrådsredogörelse M3679-22, bilaga E2. 
Kontrollprogram M3679-22, bilaga H. 
Komplettering av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet Kiaby 18:8. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19. 
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KS § 39 

Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt  
11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten för  
jordbruksbevattning, M 3680-22 
Änr KS 2022/1475 

Beslut 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndssammanträdet 23-01-26 
presenterat ett väl underbyggt och väl anpassat förslag. Tekniska nämnden 
föreslogs att föreslå kommunstyrelsen att i första hand yrka på ett avslag 
vid yttrande till Mark och miljödomstolen. Detta vände sig det Högerkon-
servativa styret emot och tog ett beslut där man bortser från förutsedda 
ökningar av kostnader, för såväl ägare av enskilda brunnar som för hela 
vatten- och avloppskollektivet. Av vad som framgår i upprättat tjänsteutlå-
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tande innebär beslutet dels risk för grundvattensänkningar, dels sänkt mil-
jökvalitetsstatus. Detta är ställningstaganden som behöver beredas separat 
av tekniska förvaltningen. 

Det Högerkonservativa styret gick emot den egna förvaltningsorganisatio-
nen vid sitt ställningstagande så sent i processen och med så omfattande 
konsekvenser, att ett uppdrag om omarbetning måste läggas för att klar-
lägga riskerna. Ärendet behöver ett tjänsteutlåtande som går i takt med po-
litiskt majoritetsbeslut. Det korrekta förfarandet är således att återremit-
tera ärendet i syfte att bereda frågan utefter det givna Högerkonservativa 
ställningstagandet och tillföra tillhörande konsekvensanalys av omarbetat 
utredningsuppdrag.” 

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

”Vänsterpartiet menar i enlighet med tekniska förvaltningens ursprungliga 
yttrande att denna ansökan borde ha avslagits. Alternativt borde ärendet 
återremitterats för att ge möjlighet till omarbetning i enlighet med det be-
slut som tagits.  

Riskerna för grundvattensänkningar, saltvatteninträngning samt sänkt mil-
jökvalitetsstatus är av sådan art att ansökan inte borde bifallits. Redan idag 
utnyttjas grundvattnet i så pass stor omfattning att klimatförändringar ris-
kerar att minska grundvattenbildningen och medföra försämring av vat-
tenkvaliten. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”I dessa ärenden yrkade Liberalerna på avslag enligt Tekniska förvaltning-
ens förslag. Här ställs intressen hos näringsidkare mot det allmänna/med-
borgarnas intresse när det gäller vår viktigaste naturresurs - vatten. 

Det är väl känt att uttaget av grundvatten i de aktuella områdena är mycket 
nära, kanske redan över gränsen. Att styret går emot tekniska förvaltning-
ens förslag om avslag till ansökningar om ökat vattenuttag är vårdslöst och 
innebär en risk för den framtida vattentillgången i kommunen.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att ärendet återremitteras 
till tekniska nämnden för omarbetning i enlighet med det Högerkonserva-
tiva politiska ställningstagandet, samt att ärendet kompletteras med en 
konsekvensanalys av omarbetning, enligt gängse demokratiska ordning. 
Skulle inte detta vinna gehör yrkar vi på tekniska förvaltningen förslag som 
innebär att i första hand föreslå avslag i yttrande till Mark- och miljödom-
stolen. 

Daniél Tejera (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska för-
valtningens förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Tollgrens (S) 
med fleras förslag om att återremittera ärendet till tekniska nämnden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag om att besluta enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till tekniska nämndens förslag till yttrande till mark- och miljö-
domstolen. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att kommunsty-
relsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande till mark- 
och miljödomstolen. 

Med åtta ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Bo Silverbern (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och sju nej-röster Ulrika 
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Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), Dan 
Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Angergård (C) 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla tekniska nämndens förslag till ytt-
rande till mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning 
Ansökningar om tillstånd för lagligförklarande av totalt 4 grundvattentäk-
ter och tillstånd till bortledning av grundvatten på fastigheterna Kiaby 
14:11, Kia-by 18:9, Kiaby 18:1 och Västra Ljungby 8:2 i Kristianstads kom-
mun, Skåne län, har inkommit till Mark- och miljödomstolen. 

Kristianstads kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Tek-
niska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande till 
mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 
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- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Bäckaskog påverkas ne-
gativt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt 
till ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 17. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-20. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten 
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M3680-22. 
Översiktskarta och fastighet M3680-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M3680-22, bilaga C samt C1-C8. 
Miljökonsekvensbeskrivning M3680-22, bilaga E. 
Beslut om miljöpåverkan M3680-22, bilaga E1. 
Komplettering avansökan om tillstånd till vattenverksamhet Kiaby 14:11. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19. 
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KS § 40 

Yttrande avseende ansökan om tillstånd enligt  
11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten för  
jordbruksbevattning, M3727-22 
Änr KS 2022/1560 

Beslut 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Fjälkinge påverkas nega-
tivt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt till 
ersättning. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”Tekniska förvaltningen har vid tekniska nämndssammanträdet 23-01-26 
presenterat ett väl underbyggt och väl anpassat förslag. Tekniska nämnden 
föreslogs att föreslå kommunstyrelsen att i första hand yrka på ett avslag 
vid yttrande till Mark och miljödomstolen. Detta vände sig det Högerkon-
servativa styret emot och tog ett beslut där man bortser från förutsedda 
ökningar av kostnader, för såväl ägare av enskilda brunnar som för hela 
vatten- och avloppskollektivet. Av vad som framgår i upprättat tjänsteutlå-
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tande innebär beslutet dels risk för grundvattensänkningar, dels sänkt mil-
jökvalitetsstatus. Detta är ställningstaganden som behöver beredas separat 
av tekniska förvaltningen. 

Det Högerkonservativa styret gick emot den egna förvaltningsorganisatio-
nen vid sitt ställningstagande så sent i processen och med så omfattande 
konsekvenser, att ett uppdrag om omarbetning måste läggas för att klar-
lägga riskerna. Ärendet behöver ett tjänsteutlåtande som går i takt med po-
litiskt majoritetsbeslut. Det korrekta förfarandet är således att återremit-
tera ärendet i syfte att bereda frågan utefter det givna Högerkonservativa 
ställningstagandet och tillföra tillhörande konsekvensanalys av omarbetat 
utredningsuppdrag.” 

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

”Vänsterpartiet menar i enlighet med tekniska förvaltningens ursprungliga 
yttrande att denna ansökan borde ha avslagits. Alternativt borde ärendet 
återremitterats för att ge möjlighet till omarbetning i enlighet med det be-
slut som tagits.  

Riskerna för grundvattensänkningar, saltvatteninträngning samt sänkt mil-
jökvalitetsstatus är av sådan art att ansökan inte borde bifallits. Redan idag 
utnyttjas grundvattnet i så pass stor omfattning att klimatförändringar ris-
kerar att minska grundvattenbildningen och medföra försämring av vat-
tenkvaliten. 

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

Daniél Tejera (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”I dessa ärenden yrkade Liberalerna på avslag enligt Tekniska förvaltning-
ens förslag. Här ställs intressen hos näringsidkare mot det allmänna/med-
borgarnas intresse när det gäller vår viktigaste naturresurs - vatten. 

Det är väl känt att uttaget av grundvatten i de aktuella områdena är mycket 
nära, kanske redan över gränsen. Att styret går emot tekniska förvaltning-
ens förslag om avslag till ansökningar om ökat vattenuttag är vårdslöst och 
innebär en risk för den framtida vattentillgången i kommunen.” 
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Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) föreslår att ärendet återremitteras 
till tekniska nämnden för omarbetning i enlighet med det Högerkonserva-
tiva politiska ställningstagandet, samt att ärendet kompletteras med en 
konse-kvensanalys av omarbetning, enligt gängse demokratiska ordning. 
Skulle inte detta vinna gehör yrkar vi på tekniska förvaltningen förslag som 
innebär att i första hand föreslå avslag i yttrande till Mark- och miljödom-
stolen. 

Daniél Tejera (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska för-
valtningens förslag till yttrande till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer att ärendet ska avgöras idag mot Ulrika Tollgrens (S) 
med fleras förslag om att återremittera ärendet till tekniska nämnden och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer tekniska nämndens förslag till beslut mot Ulrika Toll-
grens (S) med fleras förslag om att besluta enligt tekniska förvaltningens 
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tekniska 
nämndens förslag till beslut. 

Omröstning 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja för bifall till tekniska nämndens förslag till yttrande till mark- och miljö-
domstolen. 

Nej för bifall till Ulrika Tollgrens (S) med fleras förslag om att kommunsty-
relsen beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag till yttrande till mark- 
och miljödomstolen. 

Med åtta ja-röster Ian Fernheden (SD), Carl Henrik Nilsson (SD), Dick Nyst-
rand (SD), Bo Silverbern (M), Christina Silverbern (M), Christina Borglund 
(KD), Jan Svensson (KD) och Camilla Palm (M) och sju nej-röster Ulrika 
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Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), Dan 
Berger (S), Mikael Persson (V), Daniél Tejera (L) och Kent Angergård (C) 
beslutar kommunstyrelsen att bifalla tekniska nämndens förslag till ytt-
rande till mark- och miljödomstolen. 

 

Sammanfattning 
Ansökningar om tillstånd för grundvattentäkten och tillstånd till bortled-
ning av grundvatten på fastigheten Legeved 2:2 i Kristianstads kommun, 
Skåne län, har inkommit till Mark- och miljödomstolen. 

Kristianstads kommun har möjlighet att yttra sig över ansökningarna. Tek-
niska nämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna följande yttrande till 
mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 

- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Fjälkinge påverkas nega-
tivt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt till 
ersättning. 

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen 
• Inlämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen: 

- Ansökningar ska medges med krav på kontinuerlig grundvattenni-
våmätning samt krav på användandet av bästa möjliga teknik vid 
bevattning. 
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- Om tillstånd medges till vattenuttag ska tid för tillståndet begränsas 
till maximalt 25 år. 

- Ersättningsbrunn bör kunna uppföras inom 20 år från att ett even-
tuellt tillstånd trätt i kraft. 

- Om den kommunala vattenförsörjningen i Fjälkinge påverkas nega-
tivt med ex. ökade kostnader som påföljd ska kommunen ha rätt till 
ersättning. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2023-01-26 § 20. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-20. 
Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken att bortleda grundvatten 
samt omprövning enligt 24 kap. 13 § miljöbalken av villkor för befintliga 
tillstånd M3727-22. 
Översiktskarta och fastighet M3677-22, bilaga A. 
Teknisk beskrivning samt bilagor M3677-22, bilaga C samt C1-C6. 
Miljökonsekvensbeskrivning M3677-22, bilaga D. 
Beslut om miljöpåverkan M3677-22, bilaga D1. 
Samrådsredogörelse M3677-22, bilaga D2. 
Kontrollprogram M3677-22, bilaga E. 
Komplettering av ansökan om tillstånd till vattenverksamhet att bortleda 
grundvatten mål M3727-22. 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2023-01-26 § 16. 
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-19. 
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KS § 41 

Val av ledamot och ersättare till Österlens vattenråd 
Änr KS 2023/91 

Beslut 
• Välja Pia Dahlin (SD) som ledamot och Martin Hallingström Skoglund 

(S) som ersättare i Österlens vattenråd intill slutet av ordinarie års-
stämma 2027. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ian Fernheden (SD) föreslår att Pia Dahlin (SD) väljs som ledamot i Öster-
lens vattenråd intill slutet av ordinarie årsstämma 2027. 

Ulrika Tollgren (S) föreslår att Martin Hallingström Skoglund (S) väljs som 
ersättare i Österlens vattenråd intill slutet av ordinarie årsstämma 2027. 
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KS § 42 

Val av ombud och observatör till stämmor för  
Österlens vattenråd 
Änr KS 2023/166 

Beslut 
• Välja Ian Fernheden (SD) som ombud och Ulrika Tollgren (S) som ob-

servatör till stämmor för Österlenns vattenråd från och med årsstäm-
man 2023 intill årsstämman 2024. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Camilla Palm (M) föreslår att Ian Fernheden (SD) väljs som ombud till 
stämmor för Österlens vattenråd från och med årsstämman 2023 intill års-
stämman 2024. 

Martin Hallingström Skoglund (S) föreslår att Ulrika Tollgren (S) väljs som 
observatör till stämmor för Österlens vattenråd från och med årsstämman 
2023 intill årsstämman 2024. 
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KS § 43 

Val av ombud och observatörer till bolagsstämmor 
för de kommunala bolagen 
Änr KS 2022/1523 

Beslut 
• Följande ombud utses till bolagsstämmor från och med årsstämman 

2023 intill årsstämman 2024 enligt följande: 

Krinova AB 
Ombud: Christina Borglund (KD) 
Observatör: Ulrika Tollgren (S) 

Kristianstads Airport AB 
Ombud: Bo Silverbern (M) 
Observatör: Martin Hallingström Skoglund (S) 

Åhus Hamn & Stuveri AB 
Ombud: Camilla Palm (M) 
Observatör: Ulrika Tollgren (S) 

C4 Energi AB 
Ombud: Ian Fernheden (SD) 
Observatör: Martin Hallingström Skoglund (S) 

AB Kristianstadsbyggen 
Ombud: Ulf Persson (M)  
Observatör: Daniél Tejera (L) 

Kristianstads Renhållnings AB 
Ombud: Carl-Henrik Nilsson (SD)  
Observatör: Mikael Persson (V) 

Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB 
Ombud: Rickard Axelsson (SD) 
Observatör: Ulrika Tollgren (S) 
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Kristianstads Kommunföretag AB 
Ombud: Christina Silverbern (M) 
Observatör: Therese Larsson Sturesson (S) 

Kristianstads Industribyggnads AB 
Ombud: Christina Silverbern (M) 
Observatör: Therese Larsson Sturesson (S) 

 

Sammanfattning 
De kommunala bolagen håller årsstämma enligt nedan. 

Kommunstyrelsen har att utse ombud och observatörer till bolagsstämmor. 

Bolag  Tid  Plats 

Krinova AB  2023-04-13 kl. 09:30 Krinova 

Kristianstads Airport AB 2023-04-17 kl. 09:00 Flygplatsen 

Åhus Hamn & Stuveri AB 2023-04-04 kl. 18:00 Åhus Gästis 

C4 Energi AB  2023-04-20 kl. 17:00 Rådhus Skåne 

AB Kristianstadsbyggen 2023-04-20 kl. 17:00 Huvudkontoret 

Kristianstads Renhållnings  2023-05-12 kl. 11:30 
AB 

Trygghets- och räddnings- 2023-04-14 kl. 08:30 Rådhus Skåne 
centralen i Skåne Nordost 
AB 

Kristianstads  
Industribyggnads AB I april 2023 per capsulam. 

Kristianstads  
Kommunföretag AB I april 2023 per capsulam. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Välja ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med års-

stämman 2023 intill årsstämman 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-08 § 37. 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-01-30. 
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KS § 44 

Prövning av reducering av årsarvode för uppdrag  
som ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Änr KS 2023/123 

Beslut 
• Ludvig Ceimertz (M) får under perioden 2023-03-01 till och med  

2023-05-31 30 procents årsarvode då han är föräldraledig 70 procent  
av heltid. 

 

Sammanfattning 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Ludvig Ceimertz (M), medde-
lar att han kommer att vara föräldraledig på 70 procent av heltid under pe-
rioden 2023-03-01 till och med 2023-05-31 och vill att årsarvodet för upp-
draget under perioden reduceras till 30 procent av heltid. 

Enligt arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Kristianstads kommun: 

”För förtroendevald med årsarvode och annan frånvaro än sjukdom mer än 
trettio kalenderdagar i följd prövas frågan om reducering av arvodet av 
kommunstyrelsen. Innan reducering av arvode sker ska kommunstyrelsen 
höra vederbörande styrelse eller nämnd.” 

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker 2023-02-06 § 16 att Ludvig Cei-
mertz (M) under perioden för sin föräldraledighet 2023-03-01 till och med 
2023-05-31 bara fullgör uppdrag om 30 procent och är föräldraledig 70 
procent av heltid och därmed får ett reducerat arvode till 30 procent av 
heltid. 
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Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Ludvig Ceimertz (M) får under perioden 2023-03-01 till och med  

2023-05-31 30 procents årsarvode då han är föräldraledig 70 procent  
av heltid. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-07. 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-06 § 16. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-01-26. 
Barnkonsekvensanalys 2023-01-27. 
Meddelande om föräldraledighet, 2023-01-24. 
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KS § 45 

Medborgarförslag - Anslutningskostnad avlopp 
Änr KS 2022/919 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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KS § 46 

Initiativärende - Anstånd i väntan på elstöd 
Änr KS 2023/128 

Beslut 
• Anse initiativärendet besvarat. 

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: 

”Även om detta initiativärende till stora delar är överspelat på grund av 
den styrande majoritetens saktfärdighet menar Vänsterpartiet att det 
borde ha bifallits. 

Det finns fortfarande så pass stora oklarheter kring regeringens beslutade 
elstöd att en mer generell rätt till anstånd kan visa sig nödvändig än den 
som finns i kommunens riktlinjer för fakturahantering. 

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

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

Ulrika Tollgren (S), Martin Hallingström Skoglund (S), Annelie Karlsson (S), 
Dan Berger (S) och Mikael Persson (V) yrkar bifall till initiativärendet. 
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Beslutsgång 

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

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna har lämnat ett initiativärende till Kommunstyrelsen 
gällande ”Anstånd i väntan på elstöd!”. 

Kristianstads kommun har idag beslutade riktlinjer för fakturering och 
kravverksamheten, där anstånd är omnämnd. Texten lyder:  
” Anstånd med att betala en faktura kan accepteras om det rör sig om en 
enstaka händelse. Med enstaka händelse menas normalt ett anstånd per år. 
Prövning får ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran det 
rör sig om, skälen för anståndet, beloppets storlek, gäldenärens betalnings-
historik mm, d.v.s. om det finns rimliga utsikter att gäldenären kommer att 
betala skulden vid den satta tidpunkten. Anstånd kan normalt lämnas maxi-
malt en månad framåt från fakturans förfallodag och innebär också att 
dröjsmålsränta utgår.” 

Utöver detta finns amorteringsplaner som ett annat alternativ. 

Att lämna anstånd är både en fördel och en svårighet för den som ska be-
tala fakturan. Fördelen är att skjuta på en betalning när man har en ekono-
misk utmaning, nackdelen är att när skulden sedan förfaller så ska man be-
tala både den uppskjutna fakturan och den nya. Det är alltså inte alltid posi-
tivt att få anstånd. 

Ovanstående rutin bedöms vara tillräcklig för att kunna hantera de anstånd 
som det finns behov av. I dagsläget har det inte registrerats någon större 
ökning av begäran om anstånd eller betalningsproblem. 

Utöver ovanstående har regeringen aviserat att Försäkringskassan och 
Svenska kraftnät fått i uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att möj-
liggöra utbetalning av elstöd till hushåll i södra och mellersta Sverige. För-
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säkringskassan meddelade i januari att utbetalning sker i slutet av februari 
år 2023. 

Initiativärendet föreslås anses därmed besvarat. 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
• Anse initiativärendet besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2023-02-01. 
Riktlinjer för fakturering och kravverksamheten. 
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KS § 47 

Initiativärende - Extra bidrag till barn och ungdomar  
i idrottsföreningar 
Änr KS 2023/240 

Beslut 
• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet och åter-

komma till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Yrkanden 

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

 

Sammanfattning 
Centerpartiet föreslår följande i ett initiativärende: 

”Kristianstad kommun redovisar ett glädjande rekordresultat med mkr för 
2022. Mot bakgrund av kommunens höga skuldsättning är en hög självfi-
nansiering av kommande investeringar självklart önskvärt. Det finns dock 
mindre investeringar med en mycket hög ”avkastning” både på kort och 
lång sikt. Fakta är att barn och ungdomar rör sig för lite och att våra id-
rottsföreningar gör en stor insats för att motverka den utvecklingen. Därut-
över betyder föreningarna mycket för integrationen genom att barn och 
ungdomar genom idrotten kommer in i samhället på ett naturligt sätt med 
minskad risk att sugas upp av kriminella gäng. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi i Centern att kommunen bidrar 
med 500:- per barn och ungdom (upp till 18 år) för 2023. För att motivera 
nyrekrytering föreslår vi att den 30/6-23 blir avstämningsdatum för anta-
let barn och ungdomar i berörda idrottsföreningar.” 
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Beslutsunderlag 
Initiativärende 2023-02-15. 
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