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Tillkännagivande om protokollsjustering jämlikt kommunallagen 
 
Härmed tillkännagives att  
 
• Beslut § 277 – Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen efter Ellena Dellios Vukic (L) 

 
 
i protokollet vid sammanträde 2017-11-21 med kommunfullmäktige justerats 2017-11-22 
 
Protokollet finns tillgängligt på Kansli & samordning, Rådhus Skåne, Kristianstad. 
 
Anslagsdatum 2017-11-22  
Nedtagsdatum 2017-12-14 
 
 
 
Gunnel Olsson                       
enl ordf uppdrag 
 
Om laglighetsprövning stadgas i 10 kap kommunallagen. 
 
Detta tillkännagivande skall vara anslaget under en tid av tre veckor från anslagsdatum. 



Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-21 klockan 09.00-20.05 
Ledamöter  Parti Tjänstgörande ersättare  
Andersson fr 18.30 Jens SD Ulf Börkell tom 18.30  
Bagan Thord S   
Berger Dan S   
Björck Gunilla S   
Book Birgitta S   
Borglund Christina KD   
Bruce Emma S Leif Sivtoft  
Carlsson Jan S   
Carlsson Magnus M Ewa Jakobsen  
Ceimertz Ludvig M   
Danielsson Kamilla L   
Dayib  Qalinle C   
Dellios Vukic Ellena L   
Emilsson Malin S Jens Nordwander  
Eriksson Marianne S   
Fasth  Jonas L   
Alarini  Shrouq S   
Fälth Simonsson Annelie SD   
Hannevind Sven-Åke SD Inga Rosén tom 18.30, Ulf Börkell fr 18.30 

Hasanaj Qazim S   
Haskå Stefan M   
Hedenström Caroline M   
Heise Kalle MP Linda Pettersson  
Henriz Carl-Henrik MP   
Hermansson Sten L Ola Forslin  
Holst  Lena C   
Honoré Katarina S   
Håkansson fr 10.45 Jonny SD Inga Rosén  
Javurek Radovan L   
Johansson Peter M   
Johnsson Jörgen L   
Jörgensen Elisabeth MP Roland Offrell  
Kron Bo S Lena Fantenberg  
Kronbäck Johan S   
Larsson Anna-Kerstin L   
Lekandersson Andreas SD   



Lööv Birgitta V Ingrid Bromander tom 18.00 
Mohlin Bengt M   
Montan Göran M   
Månsson Pierre L   
Nareman Mahmood S   
Nilsson Anders SD   
Nilsson Carl-Henrik SD   
Nilsson Ida MP   
Nilsson Maria S   
Nilsson Niclas SD   
Nilsson Sven C   
Nordeman Björn SD   
Nilsson Tommy S   
Olander Sylvia M Emelie Nyberg  
Olsson Lena M   
Persson Ulf C   
Reimers Anita SD   
Reimers Sven-Ove SD   
Rickardsson Gösta L   
Sandelin Roland S   
Silverbern Bo M   
Stanojevic Ruzica V Jan Nordström  
Stone Anders SD Niklas Lauden  
Sturesson Therese S   
Ståhl Kjell-Erik ÅÅ   
Svensson Anders S   
Svensson Yvonne SD   
Söder Björn SD   
Tell Anders S   
Thorsson Lisbeth L   
Tollgren Ulrika S   
Wandefors-Hörström Agneta S   
Weber Katharina C Karl Gemfeldt  
Wemby Eva M   
Winberg Fredrik S   
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Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 
  
Sekreterare: Marie Färm  
Tfn: 044-135115 
E-post: marie.farm@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 21 november 2017 kl. 09:00 

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i 
Kristianstad 

 
 

Ärenden  

1 Anmälan om ersättare  

2 Upprop  

3 Val av justerare  

4 Delgivningar 2016/1291 

A Länsstyrelsens protokoll 2017-10-06 - sammanräkning ny  
ledamot i Kommunfullmäktige efter Jessi Norén (S) 

 

B Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 2017-10-24 
laglighetsprövning enligt kommunallagen - förtydligande av 
verksamhetsområdet för Yngsjöstrand. 

 

5 Överlåtelse av aktier i Kristianstads Airport AB 2017/1053 

6 Ändring i Arbete och välfärdsnämndens reglemente 2017/1033 

7 Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 2016/1008 

8 Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen efter Ellena Dellios 
Vukic (L) 

2017/910 

9 Eventuella övriga valärenden  

10 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

Förslag till budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 samt övriga handlingar finns 
tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus Skåne i Kristianstad  
fr o m 2017-11-13 

Anna-Kerstin Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Tillkommande ärenden 

Valärenden 

Fyllnadsval av ny nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Lo Andersson 
(M). 

 
MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG 

. 
Motion från Christina Borglund (KD) – Senare skolstart för bättre skolresultat. 

2
. 
Motion från Ida Nilsson (MP) – Minskad köttproduktion för klimat och hälsa. 

3
. 
Motion från Ida Nilsson (MP) - Inför handlingsplan för suicidprevention. 

4
. 
Medborgarförslag - Ökad andel av KRAV-grisar i upphandlingar. 

5
. 
Medborgarförslag - Stort behov av nytt marklägenhetsområde i Tollarp. 

6
. 
Medborgarförslag - Önskar nattdagis i Tollarp. 

7
. 
Medborgarförslag - Önskar busslinje mellan Degeberga och Tollarp. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 273

Delgivningar
Änr KS 2016/1291

Beslut
 Till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2017-10-06 - sammanräkning ny ledamot i 
Kommunfullmäktige efter Jessi Norén (S)

Högsta Förvaltningsdomstolens beslut 2017-10-24 laglighetsprövning 
enligt kommunallagen - förtydligande av verksamhetsområdet för 
Yngsjöstrand.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 274

Överlåtelse av aktier i Kristianstads Airport AB
Änr KS 2017/1053

Beslut
Under förutsättning av erforderliga beslut i Hässleholms, Bromölla och 
Östra Göinge kommuner föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna överlåtelsen av aktierna i Kristianstads Airport AB till 
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) för en köpeskilling om 5,0 mkr 
per 2017-12-31.

 Godkänna att nu gällande konsortialavtal mellan ägarna ska gälla även 
efter att överlåtelsen av aktier genomförts.

Reservation

Christina Borglund (KD), Linda Pettersson (MP) och Jan Nordström (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (L), Niclas Nilsson (SD) och Anders Tell (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.

Ingrid Bromander (V), Christina Borglund (KD) och Linda Pettersson (MP) 
yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag

Christina Borglund (KD) yrkar på följande tillägg;

Konsortialavtalet mellan ägarna till Kristianstads Airport godkändes 2012-
11-05. Avtalet började gälla mellan parterna den 1 januari 2013 och gäller 
under en tid av åtta år med uppsägningstid om två år. Om inte detta sker 
skriftligen inom angiven tid förlängs avtalet automatiskt för ytterligare 
åttaårsperioder. 
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Kommunfullmäktige 2017-11-21

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Ingrid Bromander (V) och Linda Pettersson (MP) yrkar bifall till Christina 
Borglund (KD) förslag. 

Pierre Månsson (L) och Anders Tell (S) yrkar avslag till Christina Borglund 
(KD) förslag. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till kommunsty-
relsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag till Christina Borglund (KD) tilläggsyrkande och finner att kommun-
fullmäktige beslutar avslå detsamma. 

Sammanfattning
Som ett led i en intern omstrukturering och i syfte att förbättra den 
finansiella koncernsamordningen föreslås att Kristianstads kommun 
överlåter sin ägarandel, 91 %, till det av Kristianstads kommun helägda 
moderbolaget Kristianstads Kommunföretag AB 556436-3801. Samtycke 
till överlåtelsen och beslut från kommunfullmäktige i övriga ägar-
kommuner erfordras.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Under förutsättning av erforderliga beslut i Hässleholms, Bromölla och 
Östra Göinge kommuner föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna överlåtelsen av aktierna i Kristianstads Airport AB till 
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) för en köpeskilling om 5,0 mkr 
per 2017-12-31.

 Godkänna att nu gällande konsortialavtal mellan ägarna ska gälla även 
efter att överlåtelsen av aktier genomförts.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25 § 227
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-18 § 229.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-06.
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Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 275

Ändring i Arbete och välfärdsnämndens reglemente
Änr KS 2017/1033

Beslut
 Anta reviderat reglemente för Arbete och välfärdsnämnden.

Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämndens reglemente, fastställt av Kommunfullmäktige 
2010-12-14, § 241 behöver revideras.

Det inledande stycket är omformulerat och förenklat. Handläggning av 
alkoholserveringstillstånd, tillsyn av ölförsäljning och alkoholservering har 
tagits bort eftersom detta numera handläggs av Miljö- och hälsoskydds-
nämnden.

På uppdrag av Kommunstyrelsen införs tillägget att Arbete och välfärds-
nämnden numera handlägger samtliga föreningsbidrag och fondverksam-
het inom verksamhetsområdet.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta reviderat reglemente för Arbete och välfärdsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25 §239
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-18 § 242.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2017-09-28 § 92.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-12.
Reviderat reglemente 2017-09-13.
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Kommunfullmäktige  

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF §  276

Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 
Änr KS 2016/1008

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige:

I fråga om årsbudget 2018

 fastställa kommunens övergripande styrkort

 för verksamhetsområde kommunfullmäktige fastställa driftbud-
getram på 11 241 tkr 

 för verksamhetsområde kommunstyrelsen inklusive kommunled-
ningskontoret, överförmyndaren och räddningstjänsten fastställa 
driftbudgetram på 262 080 tkr och investeringsbudgetram på 96 940 
tkr

 för verksamhetsområde barn- och utbildningsnämnden fastställa 
driftbudgetram på 2 060 354 tkr och investeringsbudgetram på 30 
650 tkr 

 för verksamhetsområde omsorgsnämnden fastställa driftbudgetram 
på 1 561 488 tkr och investeringsbudgetram på 18 000 tkr

 för verksamhetsområde arbete och välfärdsnämnden fastställa drift-
budgetram på 447 207 tkr och investeringsbudgetram på 1 000 tkr

 för verksamhetsområde tekniska nämnden, inklusive vatten- och 
avloppsverksamheten, fastställa driftbudgetram på 103 534 tkr och 
investeringsbudgetram på 838 100 tkr

 för verksamhetsområde kultur- och fritidsnämnden fastställa drift-
budgetram på 197 082 tkr och investeringsbudgetram på 5 500 tkr
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 för verksamhetsområde byggnadsnämnden fastställa driftbud-
getram på 16 806 tkr och investeringsbudgetram på 1 200 tkr

 för verksamhetsområde miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa 
driftbudgetram på 11 795 tkr

 i övrigt fastställa driftbudgeten för 2018

 besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun 
år 2018 ska uppgå till kr 21,46 per skattekrona

 fastställa resultat-/balans-/finansieringsbudget för 2018

 fastighetsinvesteringar överstigande 5 mkr kräver kommunstyrel-
sens igångsättningstillstånd. 

 fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2018. Om behov 
föreligger får omfördelning av anslag mellan projekt för verksamhets
lokaler ske inom respektive ändamålsgrupp. Tekniska nämnden har 
ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, fastig-
heter och anläggningar inte överskrids.

 utöka kommunens låneram från och med 2018 med 650 mkr till to-
talt 2 550 mkr samt fastställa checkräkningskrediten för kommun-
koncernen till 350 mkr för löpande betalningsberedskap. Kommun-
styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsätt-
ning 
av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ra-
mar när så erfordras

 fastställa ram för fordonsleasing till 55 mkr

 fastställa internräntan 2018 till 1,75 % 

 bemyndiga kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att 
till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregle-
ringar, 
lönekostnader för vissa entreprenader och hyresförändringar
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 uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort 
före december månads utgång

 uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2018 göra en 
utdelning om 50 mkr till kommunen

I fråga om flerårsplan 2019-2020

 godkänna planen som översiktligt handlingsprogram
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Kommunfullmäktiges behandling

Beträffande behandlingen av förslaget till årsbudget 2018 med plan för 
2019-2020 godkänner kommunfullmäktige följande tillvägagångssätt:                                                   

Ärendet börjar med en allmän budgetdebatt där gruppledarna får inleda 
med var sitt inledningsanförande. Kommunstyrelsens ordförande, 1:e 
vice ordförande och 2:e vice ordförande inleder med var sitt anförande i 
högst 15 minuter. Här medges ej rätt till replik.

Därefter bereds övriga gruppledare hålla sina anföranden i högst 10 min 
i ordningen Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänster-
partiet, Kristdemokraterna och Åhuspartiet. Här medges ej rätt till re-
plik.

Därefter fortsätter den allmänpolitiska debatten för övriga fullmäktige-
ledamöter där anförandena får vara högst 5 min. Här medges rätt till 
replik.5

Sedan den allmänna debatten avslutats övergår fullmäktige till att be-
handla budgetens olika delar enligt nedan och här bereds respektive 
nämndsordförande tillfälle att presentera nämndens/ förvaltningsområ-
dets budgetförslag under högst 5 min. Vice ordförandena får 5 min till 
sina inlägg. 

Därefter får övriga talare högst 5 min vardera till sina inlägg och ingen 
begränsning av antalet inlägg. 

Repliker får vara högst 2 min och högst en replik under varje inlägg.  Den 
som hållit det replikerande huvudanförandet kan välja att avge ett 
genmäle/svarsreplik i direkt anslutning till replik eller välja att ge ett 
samlat genmäl/svarsreplik på fler än en replik. 
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Budgetförslaget kommer att behandlas i följande ordning:

0. Övergripande styrkort

1. Kommunfullmäktige (inkl kommunrevision, valnämnd & 
överförmyndaren) 

2. Kommunstyrelsen (inkl kommunledningskontor och 
räddningstjänst)

3. Barn- och utbildningsnämnden 
4. Omsorgsnämnden
5. Arbete- och välfärdsnämnden  
6. Tekniska nämnden 
7. Kultur- och fritidsnämnden 
8. Byggnadsnämnden 
9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

Om ledamot eller partigrupp därvid har andra förslag än de som redovi-
sas i budgetförslaget skall det vara åtföljt av medelsanvisning.

Inom områden där oenighet råder mellan kommunstyrelsen och under 
överläggningen framställda yrkanden, kommer proposition att ställas på 
kommunstyrelsens förslag mot de framställda yrkandena. 

Sedan samtliga nämnder i tur och ordning behandlats kommer 
proposition att ställas på övriga strecksatser som redovisas i 
kommunstyrelsens förslag till beslut 

Byte mellan ordinarie ledamöter och ersättare får ske men endast 
mellan de olika avsnitten då nämnderna hanteras, dvs inte mitt under 
pågående debatt.
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Allmänpolitisk debatt

Pierre Månsson (L), Anders Tell (S), Lena Holst (C), Anders Svensson (S), 
Katarina Honoré (S), Marianne Eriksson (S), Fredrik Winberg (S), Tord 
Bagan (S), Radovan Javurek (L), Qalinle Dayib (C), Jens Nordwander (S) 
och Mahmood Nareman (S) yrkar bifall till majoritetens* budgetförslag.

Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) 
yrkar bifall till treklöverns* budgetförslag. 

Niclas Nilsson (SD), Annelie Fälth Simonsson (SD) och Björn Söder (SD) 
yrkar bifall till sverigedemokraternas budgetförslag.

Ida Nilsson (MP) och Carl-Henrik Henriz (MP) yrkar bifall till miljöpartiets 
budgetförslag. 

Jan Nordström (V) och Ingrid Bromander (V) yrkar bifall till 
vänsterpartiets budgetförslag. 

*Majoriteten är S, L och C.

*Treklövern är M, KD och ÅÅ

Härefter förklaras den allmänna budgetdebatten avslutad varefter 
företages genomgång av budgetförslag 2018
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0. Kommunfullmäktiges behandling av det övergripande 
styrkortet

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 fastställa kommunens övergripande styrkort.

Beslut

fastställa kommunens övergripande styrkort. Beslut
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1. Kommunfullmäktige inkl. kommunrevision, valnämnd och 
överförmyndaren

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 För verksamhetsområde kommunfullmäktige fastställa 
driftbudgetram på 11 241 tkr

Yrkande 

Ewa Wemby (M) ställer sig, på treklöverns vägnar, bakom kommunsty-
relsens förslag.

Ida Nilsson (MP) och Jan Nordström (V) ställer sig bakom kommunstyrel-
sens förslag.
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2. Kommunstyrelsen inkl. kommunledningskontor och 
räddningstjänst 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde kommunstyrelsen inklusive kommunled-
ningskontoret, överförmyndaren och räddningstjänsten fastställa 
driftbudgetram på 262 080 tkr och investeringsbudgetram på 96 
940 tkr

Yrkanden

Dan Berger (S) och Pierre Månsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Ewa Wemby (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar 
på 263 580 tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens 
förslag till investeringsbudgetram. 

Niclas Nilsson (SD) yrkar på 263 080 tkr i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Ida Nilsson (MP) och Ingrid Bromander (V) ställer sig bakom majorite-
tens förslag. 

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs

Huvudförslaget antas vara Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen motvarandra och 
finner att kommunfullmäktige utser treklöverns förslag till motförslag.
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Votering begärs

Följande voteringsproposition upprättas och godkänns;

Ja-röst för bifall till treklöverns förslag 
Nej-röst för bifall till Niclas Nilsson (SD) förslag 

Voteringsresultat
Omröstning företages öppet och utfaller med  13 ja-röster och 14 nej-
röst 44 personer avstod.

Kommunfullmäktige finner att Niclas Nilsson (SD) förslag utses till mot-
förslag.

Följande voteringsproposition upprättas och godkänns;

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst för bifall till Niclas Nilsson (SD) förslag 

Voteringsresultat
Omröstning företages öppet och utfaller med  44 ja-röster och 14 nej-
röst 13 personer avstod.

Beslut

för verksamhetsområde kommunstyrelsen inklusive kommunlednings-
kontoret, överförmyndaren och räddningstjänsten fastställa driftbud-
getram på 262 080 tkr och investeringsbudgetram på 96 940 tkr
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3. Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde barn- och utbildningsnämnden fastställa 
driftbudgetram på 2 060 354 tkr och investeringsbudgetram på 30 
650 tkr 

Yrkanden

Ulrika Tollgren (S), Jens Nordwander (S) och Karl Gemfeldt (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lena Olsson (M) och Christina Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar 
på 2 051 354 tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens 
förslag till investeringsbudgetram.

Annelie Fäldt Simonsson (SD) yrkar på 2 057 354 tkr i driftbudgetram 
och ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Ida Nilsson (MP) yrkar på 2 061 354 i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Jan Nordström (V) yrkar på 2 080 854 tkr i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

för verksamhetsområde barn- och utbildningsnämnden fastställa drift-
budgetram på 2 060 354 tkr och investeringsbudgetram på 30 650 tkr 

Reservationer

Mot beslutet anmäler treklövern, Ida Nilsson (MP), Jan Nordström (V) 
och Niclas Nilsson (SD) reservation på respektive partigrupps vägnar.
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 

4. Omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde omsorgsnämnden fastställa driftbudgetram 
på 1 561 488 tkr och investeringsbudgetram på 18 000 tkr

Yrkanden

Marianne Eriksson (S), Lisbeth Thorsson (L)  yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag.

Caroline Hedenström (M), Emelie Nyberg (M), Christina Borglund (KD) 
och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar på 1 558 488 tkr i driftbudgetram och 
ställer sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Anders Nilsson (SD) yrkar på 1 567 488 tkr i driftbudgetram och ställer 
sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Ida Nilsson (MP) yrkar på 1 560 488 tkr i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Jan Nordström (V) yrkar på 1 601 488 tkr i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

för verksamhetsområde kommunstyrelsen inklusive kommunlednings-
kontoret, överförmyndaren och räddningstjänsten fastställa driftbud-
getram på 262 080 tkr och investeringsbudgetram på 96 940 tkr
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Beslut

för verksamhetsområde omsorgsnämnden fastställa driftbudgetram på 
1 561 488 tkr och investeringsbudgetram på 18 000 tkr

Reservationer

Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD), Jan Nordström (V), Ida Nilsson 
(MP), Christina Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) och Peter Johansson 
(M) reservation på respektive partigrupps vägnar.
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5. Arbete och välfärdsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde arbete och välfärdsnämnden fastställa drift-
budgetram på 447 207 tkr och investeringsbudgetram på 1 000 tkr

Yrkanden 

Radovan Javurek (L), Qalinle Dayib (C), Tommy Nilsson (S) och Ida Nils-
son (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ewa Jakobsen (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar 
på 442 207 tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom majoritetens 
förslag till investeringsbudgetram.

Carl-Henrik Nilsson (SD) yrkar på 443 207 tkr i driftbudgetram och ställer 
sig bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Ingrid Bromander (V) yrkar på 460 207 tkr och ställer sig bakom majori-
tetens förslag till investeringsbudgetram.

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

för verksamhetsområde arbete och välfärdsnämnden fastställa driftbud-
getram på 447 207 tkr och investeringsbudgetram på 1 000 tkr

Reservationer

Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD), Peter Johansson (M), Christina 
Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ), Jan Nordström (V) reservation på 
respektive partigrupps vägnar.
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6. Tekniska nämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde tekniska nämnden, inklusive vatten- och 
avlopps-verksamheten, fastställa driftbudgetram på 103 534 tkr och 
investeringsbudgetram på 838 100 tkr

Yrkanden

Sven Nilsson (C), Ewa Wemby (M), Christina Borglund (KD), Kjell-Erik 
Ståhl (ÅÅ), Agneta Wandefors-Hörström (S), Jan Nordström (V) och 
Kamilla Danielsson (L) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag.

Roland Offrell (MP) yrkar på 107 534 tkr i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut
för verksamhetsområde tekniska nämnden, inklusive vatten- och av-
lopps-verksamheten, fastställa driftbudgetram på 103 534 tkr och inve-
steringsbudgetram på 838 100 tkr

Reservation

Mot beslutet anmäler Ida Nilsson (MP) reservation på respektive 
partigrupps vägnar.
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7. Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde kultur- och fritidsnämnden fastställa drift-
budgetram på 197 082 tkr och investeringsbudgetram på 5 500 tkr

Yrkanden

Stefan Haskå (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) samt 
Ida Nilsson (MP) yrkar 197 582 tkr i driftbudgetram och ställer sig bakom 
majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Jonas Fasth (L), Therese Sturesson (S), Jörgen Johnsson (L) och Lena 
Holst (C) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag. 

Jan Nordström (V) yrkar 201 082 tkr i driftbudgetram och ställer sig 
bakom majoritetens förslag till investeringsbudgetram.

Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Beslut

för verksamhetsområde kultur- och fritidsnämnden fastställa driftbud-
getram på 197 082 tkr och investeringsbudgetram på 5 500 tkr

Reservationer 

Mot beslutet anmäler Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), 
Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) och Ida Nilsson (MP) reservation på respektive 
partigrupps vägnar
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Säryrkande

Jan Nordström (V) yrkar på att Kultur och fritid konsekvent inför syskon-
rabatt när det gäller inträden och arrangemang i kommunens fritids- och 
kulturanläggningar. Syskonrabatten ska vara progressiv, på det sätt att 
rabatten blir större ju fler syskon som deltar. 

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag och finner att  
kommunfullmäktige beslutar avslå detsamma. 

Reservationer

Mot beslutet anmäler Jan Nordström (V) reservation på respektive 
partigrupps vägnar.
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8. Byggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde byggnadsnämnden fastställa driftbud-
getram på 16 806 tkr och investeringsbudgetram på 1 200 tkr

Yrkanden

Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ), Ida 
Nilsson (MP), Jan Nordström (V) och Gösta Rickardsson (L) yrkar bifall till 
majoritetens förslag till driftbudgetram samt investeringsbudgetram.

Beslut 

För verksamhetsområde byggnadsnämnden fastställa driftbudgetram på 
16 806 tkr och investeringsbudgetram på 1 200 tkr
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9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige

 för verksamhetsområde miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa 
driftbudgetram på 11 795 tkr

Yrkanden

Ludvig Ceimertz (M), Christina Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ), Carl-
Henrik Henriz (MP), Johan Kronbäck (S) och Jan Nordström (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

För verksamhetsområde miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa 
driftbudgetram på 11 795 tkr
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Kommunfullmäktiges behandling av Kommunstyrelsens 
övriga förslag samt övriga yrkanden

Kommunstyrelsens förslag 

 i övrigt fastställa driftbudgeten för 2018

Beslut

I övrigt fastställa driftbudgeten för 2018
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 Besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun 
år 2018 ska uppgå till kr 21,46 per skattekrona

Yrkande 

Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yr-
kar bifall till majoritetens förslag

Ruzica Stanojevic (V) yrkar på att fastställa en utdebitering av kom-
munalskatt i Kristianstads kommun år 2018 till kr 22,46  per skattek-
rona

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till inkomma 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. 

Beslut

Besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 
2018 ska uppgå till kr 21,46 per skattekrona

Reservation

Mot beslutet anmäler Jan Nordström (V) reservation på respektive 
partigrupps vägnar.
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 fastställa resultat-/balans-/finansieringsbudget för 2018

Yrkanden

Ruzica Stanojevic (V) yrkar att bidraget till Kristianstads Airport sänks 
med 5 mkr.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Jan Nord-
ström (V) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå det-
samma. 

Beslut

Fastställa resultat-/balans-/finansieringsbudget för 2018

Reservation

Mot beslutet anmäler  reservation på respektive partigrupps vägnar.

 Fastighets- investeringar överstigande 5 mkr kräver fortsättningsvis 
kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. 

Beslut

Fastighets- investeringar överstigande 5 mkr kräver fortsättningsvis 
kommunstyrelsens igångsättningstillstånd. 
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 Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2018. Om behov 
föreligger får omfördelning av anslag mellan projekt för verksamhets
lokaler ske inom respektive ändamålsgrupp. Tekniska nämnden har 
ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, fastig-
heter och anläggningar inte överskrids.

Beslut

Fastställa investeringsbudgeten på projekt för 2018. Om behov 
föreligger får omfördelning av anslag mellan projekt för verksamhets
lokaler ske inom respektive ändamålsgrupp. Tekniska nämnden har 
ansvar för att investeringsbudgeten för verksamhetslokaler, fastigheter 
och anläggningar inte överskrids.

 Utöka kommunens låneram från och med 2018 med 650 mkr till 
totalt 2 550 mkr samt fastställa checkräkningskrediten för kommun-
koncernen till 350 mkr för löpande betalningsberedskap. Kommun-
styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsätt-
ning av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda 
ramar när så erfordras

Beslut

utöka kommunens låneram från och med 2018 med 650 mkr till totalt 2 
550 mkr samt fastställa checkräkningskrediten för kommun-
koncernen till 350 mkr för löpande betalningsberedskap. Kommun-
styrelsen bemyndigas att fatta beslut om nyupplåning och omsättning 
av lån samt utnyttjande av checkräkningskredit inom fastställda ramar 
när så erfordras
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 Fastställa ram för fordonsleasing till 55 mkr

Beslut

Fastställa ram för fordonsleasing till 55 mkr

 Fastställa internräntan 2018 till 1,75 % 

Beslut

Fastställa internräntan 2018 till 1,75 % 

 Bemyndiga Kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att 
till nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregle-
ringar och hyresförändringar

Beslut

Bemyndiga Kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret att till 
nämnder fördela medel avseende kapitalkostnader, löneregleringar och 
hyresförändringar

 Uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort 
före december månads utgång

Beslut

Uppmana nämnder att fastställa internbudget med nämndstyrkort före 
december månads utgång



     25 (27)

Kommunfullmäktige  

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2018 göra en 
utdelning om 50 mkr till kommunen

Yrkanden

Ewa Wemby (M), Christina Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar 
på en värdeöverföring från Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) med 
20 mkr. 

Jan Nordström (V) ställer sig bakom Ewa Wemby (M) mfl förslag till 
värdeöverföring.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på inkomna 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut

Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2018 göra en 
utdelning om 50 mkr till kommunen

Reservation 

Mot beslutet anmäler Peter Johansson (M), Christina Borglund (KD), 
Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) och Jan Nordström (V) reservation på respektive 
partigrupps vägnar.
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I fråga om flerårsplan 2019-2020

 Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram

Beslut

Godkänna planen som översiktligt handlingsprogram

Kommunfullmäktiges behandling av övriga yrkanden

Yrkande

Jan Nordström (V) yrkar på att Kristianstads kommun ska tillämpa vita 
jobb-modellen som innebär att entreprenörer och underentreprenörer 
förbinder sig att följa kollektivavtal eller villkor i enlighet med kollek-
tivavtal och att detta följs upp systematiskt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på Jan Nord-
ström (V) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå det-
samma. 

Reservation

Mot beslutet anmäler Jan Nordström (V) reservation på respektive 
partigrupps vägnar.
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Yrkande

Niclas Nilsson (SD) yrkar att varje förvaltning ges i uppdrag att beräkna 
och sammanställa kostnader de har för invandrings- och flyktingmotta-
gandet som inte täcks av statsbidrag. Underlaget skall användas till att 
begära full kostnadstäckning från regeringen och som information till 
kommuninvånarna.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag på Jan Nord-
ström (V) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå det-
samma. 

Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på bifall respektive 
avslag på inkomna förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs

Följande voteringsproposition upprättas och godkänns;

Ja-röst för avslag till Niclas Nilsson (SD) förslag 
Nej-röst för bifall till Niclas Nilsson (SD) förslag 

Voteringsresultat
Omröstning företages öppet och utfaller med  56 ja-röster och 14 nej-
röst 1 personer frånvarande.

Reservation

Mot beslutet anmäler Niclas Nilsson (SD) reservation på respektive 
partigrupps vägnar.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 277

Fyllnadsval av ledamot i Kommunstyrelsen efter 
Ellena Dellios Vukic (L)
Änr KS 2017/910

Beslut
 Välja Anna-Kerstin Larsson (L), Vasagatan 15, 291 53 Kristianstad till ny 

ledamot i Kommunstyrelsen intill det sammanträde då val av Kommunstyrelse 
förrättas nästa gång.

 Välja Henny Tillberg (L), Trollsländevägen 6 A, 296 33 Åhus till ny 
ersättare i Kommunstyrelsen intill det sammanträde då val av Kommunstyrelse 
förrättas nästa gång.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Bo Silverbern (M) 1:e vice ordförande klubbar beslutet.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige

 Välja Anna-Kerstin Larsson (L), Vasagatan 15, 291 53 Kristianstad till ny 
ledamot i Kommunstyrelsen intill det sammanträde då val av Kommunstyrelse 
förrättas nästa gång.

 Välja Henny Tillberg (L), Trollsländevägen 6 A, 296 33 Åhus till ny 
ersättare i Kommunstyrelsen intill det sammanträde då val av Kommunstyrelse 
förrättas nästa gång.

 Paragrafen justeras omedelbart.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-11-21 § 67.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-14.
Avsägelse Ellena Dellios Vukic 2017-09-04.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 278

Fyllnadsval som nämndeman i Kristianstads tingsrätt 
efter Lo Andersson (M)
Änr KS 2017/313

Beslut
 Välja Mikael Nissen (M), Brinkvägen 8, 291 43 Kristianstad till 

nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Lo Andersson (M) fram till den 
31 december 2019.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Välja Mikael Nissen (M), Brinkvägen 8, 291 43 Kristianstad till 
nämndeman i Kristianstads tingsrätt efter Lo Andersson (M) fram till den 
31 december 2019.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-11-21 § 66.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-14.
Entledigande av nämndeman Lo Andersson (M), 2017-03-09.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 279

Motion - Senare skolstart för bättre skolresultat
Änr KS 2017/1162

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) inger motion med förslag om senare skolstart för 
bättre skolresultat.

Beslutsunderlag
Motion från Christina Borglund (KD) 2017-11-06



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 280

Motion - Minskad köttkonsumtion för klimat och 
hälsa
Änr KS 2017/1207

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrel-

sen för beredning.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) inger motion med förslag om minskad köttproduktion för 
klimat och hälsa.

Beslutsunderlag
Motion från Ida Nilsson (MP) 2017-11-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 281

Motion - Inför handlingsplan för suicidprevention
Änr KS 2017/1209

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrel-

sen för beredning.

Sammanfattning
Ida Nilsson (MP) inger motion med förslag att införa handlingsplan för 
suicidprevention.

Beslutsunderlag
Motion från Ida Nilsson (MP) 2017-11-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 282

Medborgarförslag - Ökad andel av KRAV-grisar i upp-
handlingar
Änr KS 2017/1074

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att öka andelen av 
KRAV-grisar i upphandlingen med 20 %. I enlighet med kommunallagen 
5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 
kap § 9, möjlighet att överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd 
att besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 283

Medborgarförslag - Stort behov av nytt marklägenhets-om-
råde i Tollarp
Änr KS 2017/1171

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det byggs ett helt nytt marklä-
genhetsområde i Tollarp. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till 
Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts ge-
nom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-08
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 284

Medborgarförslag - Önskar nattdagis i Tollarp
Änr KS 2017/1172

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det öppnas ett nattda-
gis i Tollarp. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommun-
fullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att 
överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende 
som har väckts genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Barn- och utbildningsnämnden för 

beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-08
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-11-21

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 285

Medborgarförslag - Önskar busslinje mellan Dege-
berga och Tollarp
Änr KS 2017/1173

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag en busslinje inrättas 
mellan Degeberga och Tollarp.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att kollektivtrafik inte är en kommunal angelägenhet. 
Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad 
som regleras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommu-
nallagen 2 kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens 
eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte handhas 
av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-08
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