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Ersättare                
               
               
               

Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef           
Gunnel Olsson, nämndsekreterare
          

               

Utses att justera Emma Bruce (S) Christina Borglund (KD)      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2017-12-20 

Sekreterare ………………………………………. Paragrafer

Marie Färm

286-295, 298-299, 302-
326

Ordförande ………………………………………
Anna-Kerstin Larsson      

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

Emma Bruce (S) Christina Borglund (KD)      

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2017-12-12

Datum då
anslaget sätts upp

2017-12-21 Datum då 
anslaget tas ned

2018-01-11

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Marie Färm
Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-12 
Ledamöter  Parti Tjänstgörande ersättare  
Andersson Jens SD Inga Rosén  
Bagan Thord S   
Berger Dan S   
Björck Gunilla S   
Book Birgitta S   
Borglund Christina KD   
Bruce Emma S   
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 T o m kl 16.05  
Hannevind Sven-Åke SD Jimmy Gudmundsson  
Hasanaj Qazim S   
Haskå Stefan M   
Hedenström Caroline M   
Heise Kalle MP Linda Pettersson  
Henriz Carl-Henrik MP   
Hermansson Sten L Sonny Modig  
Holst  Lena C   
Honoré Katarina S   
Håkansson Jonny SD   
Javurek Radovan L   
Johansson Peter M   
Johnsson Jörgen L   
Jörgensen Elisabeth MP   
Kron Bo S   
Kronbäck Johan S   
Larsson Anna-Kerstin L   
Lekandersson Andreas SD Niclas Lauden fr o m 13.50  



Lööv Birgitta V Jan Nordström  
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   
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   
Stone Anders SD Ulf Börkell  
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   
Wemby Eva M   
Winberg Fredrik S   
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KF § 286

Delgivningar
Änr KS 2016/1291

Beslut
 Till handlingarna.

Rapporter enligt 16 kap 6h § SoL om ej verkställda beslut – Arbete- och 
välfärdsnämnden.
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KF § 287

Informationer
Änr KS 2017/5

Kommunjurist Bo Johansson ger en information om den nya 
Kommunallagen.

     

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 288

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/6

Ewa Jakobsen (M) frågar Ulrika Tollgren (S) – Har kommunen kännedom 
om att barn på Charlottesborg 0ch Vilan leker att de säljer narkotika.

Qalinle Dayib (C) frågar Niclas Nilsson (SD) – Uttalande om muslimer.

Ida Nilsson (MP) frågar Ulrika Tollgren (S) – Enkät om hur våra barn och 
ungdomar mår.
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KF § 289

Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess 
kommunala bolag
Änr KS 2017/1037

Beslut
 Fastställa finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala 

bolag enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att ändringar görs i finanspolicyn som 
gäller för kommunen och dess kommunala bolag.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala 

bolag enligt upprättat förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25 § 226.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-18 § 228.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-03.
Finanspolicy för Kristianstads kommun och dess kommunala bolag, förslag 
2017-10-03.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-21 § 151.
Revisionsrapport Granskning av finanspolicy.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 290

Borgensavgifter från och med år 2018
Änr KS 2017/1104

Beslut
 Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2018 för 

upplåning och refinansiering som genomförs under 2018:

Löptid
 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,25 % 0,25 % 0,30 % 0,30 % 0,35 %
C4 Energi AB inklusive dotterbolag samt 
övriga bolag 0,50 % 0,60 % 0,60 % 0,65 % 0,65 %

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

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

 Koncernkontokrediter ska hanteras på motsvarande sätt genom att 
bolagens borgensavgift läggs som ett marknadsmässigt påslag på 
koncernkontokrediten i bankens koncernkontosystem.

Sammanfattning
Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt EU:s 
statstödsregler ställer krav på marknadsmässiga borgensavgifter. 
Kommunledningskontoret föreslår att samma nivå på avgifterna ska gälla 
från och med år 2018 som har gällt för år 2017.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Följande nivå på borgensavgifter ska gälla från och med 2018 för 

upplåning och refinansiering som genomförs under 2018:
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Löptid
 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
AB Kristianstadsbyggen inklusive 
dotterbolag 0,25 % 0,25 % 0,30 % 0,30 % 0,35 %
C4 Energi AB inklusive dotterbolag samt 
övriga bolag 0,50 % 0,60 % 0,60 % 0,65 % 0,65 %

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

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

 Koncernkontokrediter ska hanteras på motsvarande sätt genom att 
bolagens borgensavgift läggs som ett marknadsmässigt påslag på 
koncernkontokrediten i bankens koncernkontosystem.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 247.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-08 § 249.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-23.
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KF § 291

Borgens/låneramar för de kommunala bolagen 
samt extern låneram för kommunkoncernen från 
och med 2018
Änr KS 2017/1131

Beslut
 Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2018 

fastställs enligt nedanstående tabell.

 Såsom för egen skuld ingå borgen för respektive bolags förpliktelser 
jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Bolag
Borgens-
/låneram

Kristianstads kommunföretag AB 740,0
AB Kristianstadsbyggen 3 300,0
AB Allön 600,0
Specialfastigheter i Kristianstad AB 270,0
C4 Energi AB 910,0
Kristianstads renhållnings AB 120,0
Kristianstads Industribyggnads AB 0,0
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0
Kristianstad Airport AB 1,0
Krinova AB 3,0

 Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2018 
fastställs till 7 704 mkr.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa borgens- och låneramar för de 
kommunala bolagen och kommunkoncernen. Kommunledningskontoret 
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har sammanställt inlämnade uppgifter och lämnar förslag till belopp som 
ska gälla från och med 2018.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Borgens/låneramar för de kommunala bolagen från och med 2018 

fastställs enligt nedanstående tabell.

 Såsom för egen skuld ingå borgen för respektive bolags förpliktelser 
jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Bolag
Borgens-
/låneram

Kristianstads kommunföretag AB 740,0
AB Kristianstadsbyggen 3 300,0
AB Allön 600,0
Specialfastigheter i Kristianstad AB 270,0
C4 Energi AB 910,0
Kristianstads renhållnings AB 120,0
Kristianstads Industribyggnads AB 0,0
Åhus Hamn & Stuveri AB 200,0
Kristianstad Airport AB 1,0
Krinova AB 3,0

 Den externa låneramen för kommunkoncernen från och med 2018 
fastställs till 7 704 mkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 248.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-09 § 250.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-25.
Inlämnade uppgifter från de kommunala bolagen.
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KF § 292

Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som utförs av privata utförare
Änr KS 2015/693

Beslut
 Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 

privata utförare att gälla från och med 2017-12-01.

Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse som trätt i kraft 1 januari 2015, 3 kap 19 b 
kommunallagen (1991:900) ska kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet 
ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 
privata utförares verksamhet.

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av 
en privat utförare

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i 
verksamhet som de lämnar till privata utförare
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- i kommunfullmäktige besluta om ett program för varje 
mandatperiod med generella mål och riktlinjer när 
verksamheter drivs av privata utförare

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda 
brukare kan välja mellan olika utförare.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare har varit på remiss hos samtliga nämnder där den godkänts. 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 

privata utförare att gälla från och med 2017-12-01.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25 § 237.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-18 § 240.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-09-04.
Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare, Kristianstads kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-11-09 § 264.
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KF § 293

Begäran av överlåtelse av operativ tillsyn
Änr KS 2017/1085

Beslut
 I enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att 

Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads 
kommun på de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna:

- Orkla Foods Sverige AB – Tollarpsfabriken på fastighet Önos 14 
(organisationsnummer 556238-0302).

- Gasreningsanläggning söder GR 1 på fastighet Kristianstad 3:33 
(organisationsnummer 556792-7875).

- Gasreningsanläggning norr GR 2 på fastighet Skyttepaviljongen 3 
(organisationsnummer 556792-7875).

- Lyckeby Culinar AB på fastighet Fjälkinge 3:32 (organisations
nummer 556192-5875).

- JM Granit AB på fastighet Vånga 6:3 (organisationsnummer 
556798-5246).

Sammanfattning
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om Kommunfullmäktige begär 
det. Länsstyrelsen Skåne har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads 
kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya verksam-
heter och verksamheter som inte återfinns i tidigare beslut är länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet tills annat beslutas.
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Orkla Foods Sverige AB – Tollarpsfabriken, Gasreningsanläggningarna sö-
der GR 1 och norr GR 2 samt Lyckeby Culinar AB har med den lydelsen som 
gäller för miljöprövningsförordningen från den 1 januari 2017 gått från att 
vara anmälningspliktig till att bli tillståndspliktig. Kommunen har sedan en 
lång tid haft tillsynsansvaret för verksamheterna. Miljö- och hälsoskydds-
nämnden ser det som lämpligt med ett förnyat tillsynsuppdrag. Processen 
med hemställan om överlåtelse av tillsyn bör ske skyndsamt så att tillsyns-
ansvaret blir klarlagt så snart som möjligt.

Vad gäller JM Granit AB söker de tillstånd för täktverksamhet. När detta 
erhålls blir verksamheten tillståndspliktig. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
har tillsyn över andra täktverksamheter i kommunen och begär därför via 
Kommunfullmäktige om att få överta även den operativa tillsynen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 I enligt med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att 

Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads 
kommun på de tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheterna:

- Orkla Foods Sverige AB – Tollarpsfabriken på fastighet Önos 14 
(organisationsnummer 556238-0302).

- Gasreningsanläggning söder GR 1 på fastighet Kristianstad 3:33 
(organisationsnummer 556792-7875).

- Gasreningsanläggning norr GR 2 på fastighet Skyttepaviljongen 3 
(organisationsnummer 556792-7875).

- Lyckeby Culinar AB på fastighet Fjälkinge 3:32 (organisations
nummer 556192-5875).

- JM Granit AB på fastighet Vånga 6:3 (organisationsnummer 
556798-5246).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 259.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-08 § 254.
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Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-10-05 § 61.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-14.
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KF § 294

Revidering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens tax-
or
Änr KS 2017/1059

Beslut
 Fastställa revidering av taxor för Miljö- och hälsoskyddsnämndens 

prövning och tillsyn enligt bilagor att gälla från den 1 januari 2018:

- enligt alkohollagen med stöd av 8 kap 10 §, 

- enligt miljöbalken med stöd av 27 kap 1 §, 

- enligt lagen om sprängämnesprekursorer med stöd av 11 § och 

- enligt lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare med stöd av 
46 §.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Ulf Persson (C) yrkar på ändringar enligt bilaga. 

Ordföranden ställer proposition på Ulf Persson (C) ändringsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Sammanfattning
Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen behöver revideras, för 
att förenkla för verksamheter att förstå taxan och för att minska det 
ekonomiska underskottet inom arbetsområdet. Sammantaget beräknas 
revideringen ge en höjning på cirka 110 000 kr.
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Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken behöver justeras för att 
verksamhetskoder ska stämma efter revideringar i lagstiftningen. För nå-
gon verksamhetstyp behövs även en generell sänkning av avgifterna för att 
få en bättre överensstämmelse med tillsynsbehovet. 

Ett tillägg i nämndens taxor behövs avseende möjligheten att ta ut avgift för 
arbete med nya ansvarsområden enligt lagen om sprängämnes-
prekursorer samt lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Revidering av taxorna är en förutsättning för ett rättssäkert och service-
inriktat arbete enligt alkohollagen och Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
övriga ansvarsområden.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa revidering av taxor för Miljö- och hälsoskyddsnämndens 

prövning och tillsyn enligt bilagor att gälla från den 1 januari 2018:

- enligt alkohollagen med stöd av 8 kap 10 §, 

- enligt miljöbalken med stöd av 27 kap 1 §, 

- enligt lagen om sprängämnesprekursorer med stöd av 11 § och 

- enligt lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare med stöd av 
46 §.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25 § 238.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-18 § 241.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2017-10-05 § 62.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-09-11.
Inledning till miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor.
Taxebilaga 1 för miljöbalken.
Taxebilaga 2 för miljöbalken.
Taxa för alkohollagen.
Exempel på nya tillsynsavgifter för alkohol och folköl.
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KF § 295

Förlängning av giltighetstiden för kommunens biblioteks-
plan
Änr KS 2017/818

Beslut
 Förlänga giltighetstiden för biblioteksplanen med ett år till att gälla till och med 

2018.

Reservation

Niclas Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Niclas Nilsson (SD) yrkar på ändringsyrkanden enligt bilaga. 

Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till kommunstyrelsens 
förslag respektive Niclas Nilssons ändringsförslag och finner att kommunfullmäkti-
ge beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet. Kristianstad kommuns biblioteksplan reviderades och antogs av 
Kommunfullmäktige 2015-03-17 § 41 och gäller för perioden 2015-2017. Kultur- 
och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildnings-
förvaltningen tog fram planen gemensamt.
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Folkbiblioteken är inne i ett arbete där nya mål, styrkort och utvecklingsprocesser 
håller på att tas fram för kultur- och fritidsförvaltningens 
verksamheter. Även inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår ett 
förändringsarbete, bland annat kopplat till nationella IT-strategier för 
skolan. Med anledning av det så vill Kultur- och fritidsnämnden och Barn- 
och utbildningsnämnden förlänga perioden för den redan antagna 
biblioteksplanen med ett år till och med 2018. Genom detta ges tid att 
genomföra respektive förvaltnings förändringsprocess och utifrån det ta 
fram en ny gemensam biblioteksplan. Arbetet med att ta fram en ny 
biblioteksplan påbörjas i så fall under hösten 2017 för att läggas fram för 
beslut under hösten 2018.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Förlänga giltighetstiden för biblioteksplanen med ett år till att gälla till och 

med 2018.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 260.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-08 § 253.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-17.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-06-08 § 65.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-04.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-06-08 § 70.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-05-08.
Barnkonsekvensanalys förlängning av kommunens biblioteksplan 
2017-05-08.
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KF § 296

Taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhets-
område år 2018
Änr KS 2017/1188

Beslut
 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

för år 2018.

 För föreningar som har tävlingssäsong som löper under hösten 2017 
till och med våren 2018 gäller den nya tvådelade matchtaxan - tävlings-
taxa seniorer - från säsongen som startar hösten 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Stefan Haskå (M) och Jonas Fasth (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för 2018. 
Förslaget innehåller en generell höjning av hyrestaxor med 10 % på fritids- 
och idrottsanläggningar utifrån i första hand ett behov att stärka drift-
bidraget till föreningar som driver egna anläggningar men även för att öka 
förutsättningar för att nå intäktskrav för Tivolibadet. Taxor för fritids- och 
idrottsanläggningar inklusive badverksamhet höjdes senast 2013. Match-
taxan för seniorer på de publika idrottsanläggningarna görs om till en 
tvådelad taxa: grundtaxa plus taxa utifrån publikantal. Taxor för 
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Kristianstads teater och Kulturkvarteret ses över för att vara mer lika, till 
exempel inkluderas personalkostnader i hyrestaxan på Kulturkvarteret.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 

för år 2018.

 För föreningar som har tävlingssäsong som löper under hösten 2017 
till och med våren 2018 gäller den nya tvådelade matchtaxan - tävlings-
taxa seniorer - från säsongen som startar hösten 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 261.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-15 § 276.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-10-26 § 98.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-27.
Taxor 2018 (förändringar jämfört med 2017 års taxor är rödmarkerade.
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KF § 297

Nya riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgs-
förvaltningen för insatser beslutade jämlikt social-
tjänstlagen
Änr KS 2017/1138

Beslut
 Anta nya riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen 

för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen gällande från och med 
2018-01-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Marianne Eriksson (S) och Caroline Hedenström (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Efter att riksdagen år 2002 beslutade om ny lagstiftning gällande avgifter 
för insatser beslutade enligt socialtjänstlagen beslutade Kommun-
fullmäktige 2002-06-01 om Reglemente för avgifter inom omsorgs-
förvaltningen. Detta trädde i kraft 2002-07-01. Detta har kompletterats och 
förändrats ett flertal gånger under dessa 15 år och har mer och mer 
upplevts som svårtillgängligt och omodernt.

De föreslagna riktlinjerna har bearbetats avseende innehåll, omfattning och 
struktur.

Förslaget innehåller även förslag på förändringar i avgiftsreglerna.
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En utgångspunkt har varit att förändringarna inte ska medföra några 
kostnadsökningar för kunderna.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta nya riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen 

för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen gällande från och med 
2018-01-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 262.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-15 § 273.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-10-31.
Förslag på Nya Riktlinjer för avgiftshandläggning inom 
omsorgsförvaltningen för insatser beslutade jämlikt socialtjänstlagen.
Bilaga med nivåer, belopp och avgifter 2017.
Nu gällande Reglemente för avgifter gällande från och med 2016-07-01.
Bilagorna 1-7, se nedan under Ärendet.
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KF § 298

Redovisning av erhållet lokalt partistöd för år 2016
Änr KS 2017/396

Beslut
 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Miljöpartiets, 

Moderaternas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, 
Vänsterpartiets och Åhuspartiets redovisningar av partistöd för år 
2016 uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i 
Kristianstads kommun.

 Partistöd för år 2018 ska utbetalas under januari månad i enlighet med 
riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun till 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Åhuspartiet.

Sammanfattning
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Åhuspartiet 
har lämnat redovisningar av partistöd för år 2016. Samtliga redovisningar 
av partistöd för år 2016 uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt 
partistöd i Kristianstads kommun.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Miljöpartiets, 

Moderaternas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, 
Vänsterpartiets och Åhuspartiets redovisningar av partistöd för år 
2016 uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i 
Kristianstads kommun.
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 Partistöd för år 2018 ska utbetalas under januari månad i enlighet med 
riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun till 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och Åhuspartiet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-22 § 263.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-08 § 255.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-10-25.
Centerpartiets redovisning av partistöd för år 2016.
Kristdemokraternas redovisning av partistöd för år 2016.
Liberalernas redovisning av partistöd för år 2016.
Miljöpartiets redovisning av partistöd för år 2016.
Moderata samlingspartiets redovisning av partistöd för år 2016.
Socialdemokraternas redovisning av partistöd för år 2016.
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för år 2016.
Vänsterpartiets redovisning av partistöd för år 2016.
Åhuspartiets redovisning av partistöd för år 2016.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 299

Motion - Erbjud gymnasieungdomar arbete som 
handledare åt elever i Kristianstads kommuns lov-
skolor
Änr KS 2017/662

Beslut
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-

nämndens beslut 2017-10-03 § 93.

Reservation
Lena Ohlsson (M), Ida Nilsson (MP), Annelie Fäldt Simonsson (SD), Christi-
na Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Lena Ohlsson (M), Annelie Fäldt Simonsson (SD), Ida Nilsson (MP), Christi-
na Borglund (KD) och Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) yrkar bifall till motionen

Ulrika Tollgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

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

Votering begärs
Följande voteringsproposition upprättas och godkänns;

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för bifall till motionen
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Voteringsresultat
Omröstning företages öppet och utfaller med  40 ja-röster och 31 nej-rös-
ter. 

Sammanfattning
Lena Ohlsson (M) har 2017-06-09 föreslår i en motion till Kommun-
fullmäktige att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheten att erbjuda gymnasieungdomar arbete som handledare i 
kommunens lovskolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för att 
genomföra förslaget. Kommunernas skyldighet att erbjuda lovskola har 
reglerats i ett riksdagsbeslut vilket gäller från 1 juli 2017. Elever från års-
kurs åtta samt elever som avslutat årskurs nio ska erbjudas undervisning 
av behöriga lärare. Lovskolan ska erbjudas varje deltagande elev i en 
om-fattning av 50 timmar. Att anställa gymnasieelever innebär en kostnad 
om cirka 7.500 kr/anställd för 50 timmars arbete.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att erbjuda gymnasie-
ungdomar arbetsuppgifter inom ramen för lovskola. Detta skulle medföra 
flera positiva konsekvenser, dels för eleverna som deltar i lovskola, dels för 
gymnasieungdomarna. För att realisera möjligheten att erbjuda gymnasie-
ungdomar arbete krävs en utökad budgetram, vilket i så fall bör beaktas 
inför internbudget för 2018. Rekrytering av lärare till lovskolan sker 
utifrån antalet anmälda elever. En förstärkning av vuxennärvaro genom att 
anställa gymnasieungdomar kan utifrån given lovskolebudget hanteras i 
samband med rekryteringen av behöriga lärare.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad med hänvisning till Barn- och utbildnings-

nämndens beslut 2017-10-03 § 93.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2017-10-25 § 242
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-10-18 § 244.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-10-03 § 93.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2017-09-26 § 62.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-09-07.
Barnkonsekvensanalys 2017-09-07.
Remiss 2017-06-13.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-13 § 178.
Motion 2017-06-09.
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KF § 300

Fyllnadsval som ersättare i Omsorgsnämnden efter 
Elisabeth Jørgensen (MP)
Änr KS 2017/1072

Beslut
 Välja Karin Petersson (MP), Nils Möllerbergs Väg 12, 291 46

Kristianstad till ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Elisabeth 
Jørgensen (MP) fram till den 31 december 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja Karin Petersson (MP), Nils Möllerbergs Väg 12, 291 46 

Kristianstad till ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Elisabeth 
Jørgensen (MP) fram till den 31 december 2018.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 68.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 256.
Avsägelse Elisabeth Jørgensen (MP), 2017-10-11.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 301

Avsägelse samt fyllnadsval som ersättare i 
Kommunstyrelsen efter Kalle Heise (MP)
Änr KS 2017/1273

Beslut
 Bifalla Kalle Heises (MP) avsägelse.

 Välja Ida Nilsson (MP), Tredalagatan 17 A, 291 34 Kristianstad till 
ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Kalle Heise (MP) intill det
 sammanträde då val av Kommunstyrelse förrättas nästa gång.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Bifalla Kalle Heises (MP) avsägelse.

 Välja Ida Nilsson (MP), Tredalagatan 17 A, 291 34 Kristianstad till ny 
ersättare i Kommunstyrelsen efter Kalle Heise (MP) intill det 
sammanträde då val av Kommunstyrelse förrättas nästa gång.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 69.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-30.
Avsägelse Kalle Heise 2017-11-29.
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KF § 302

Val av styrelse för Mårten och Anna Pehrsons donations-
fond för 2018
Änr KS 2017/1255

Beslut
 Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna 

Pehrsons donationsfond för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med 
den 31 december 2018:

Tre ledamöter

Ulrika Tollgren (S) Ekbacken 7 291 55 Arkelstorp

Ann-Kristin Bertilsson (L) Vannebergavägen 27 296 33 Åhus

Nils-Arne Thuresson (KD) Bockebäcksvägen 16 291 73 Önnestad

     

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till ledamöter i styrelsen för Mårten och Anna 

Pehrsons donationsfond för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med 
den 31 december 2018:

Tre ledamöter

Ulrika Tollgren (S) Ekbacken 7 291 55 Arkelstorp

Ann-Kristin Bertilsson (L) Vannebergavägen 27 296 33 Åhus

Nils-Arne Thuresson (KD) Bockebäcksvägen 16 291 73 Önnestad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 71.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-28.
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KF § 303

Val av styrelse för Nils Anderssons donationsfond 
(Fjälkinge) för år 2018
Änr KS 2017/1275

Beslut
 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för Nils 

Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för tiden från och med den 
1 januari 2018 till och med den 31 december 2018:

Tre ledamöter

Martin Lovén (S) Egnahemsvägen 11 290 34 Fjälkinge

Stig Knutsson (C) Kjugevägen 260 290 34 Fjälkinge

Åke Petersson (MP) Nils Möllerbergs väg 12 291 46 Kristianstad

Tre ersättare

Göran Mårtensson (S) Megalitvägen 60 290 34 Fjälkinge

Kerstin Schölin (L) Väverigatan 1C 291 54 Kristianstad

Magnus Mårtensson (MP) Hemvärnsvägen 3 C 291 63 Kristianstad

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för Nils 

Anderssons donationsfond (Fjälkinge) för tiden från och med den 
1 januari 2018 till och med den 31 december 2018:

Tre ledamöter

Martin Lovén (S) Egnahemsvägen 11 290 34 Fjälkinge

Stig Knutsson (C) Kjugevägen 260 290 34 Fjälkinge
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Åke Petersson (MP) Nils Möllerbergs väg 12 291 46 Kristianstad

Tre ersättare

Göran Mårtensson (S) Megalitvägen 60 290 34 Fjälkinge

Kerstin Schölin (L) Väverigatan 1C 291 54 Kristianstad

Magnus Mårtensson (MP) Hemvärnsvägen 3 C 291 63 Kristianstad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 72.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-30.
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KF § 304

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Wahl-
bergska Stiftelsen för år 2018
Änr KS 2017/1288

Beslut
 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för 

Wahlbergska stiftelsen för tiden från och med den 1 januari 2018 till 
och med den 31 december 2018:

Två ledamöter

Jan Carlsson (S) Lasarettsboulevarden 11 B 291 33 Kristianstad

Magnus Carlsson (M) Skalbaggevägen 11 296 33 Åhus

Ersättare

Ann Andersson (C) Pastorsvägen 3 291 44 Kristianstad

     

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till ledamöter och ersättare i styrelsen för 

Wahlbergska stiftelsen för tiden från och med den 1 januari 2018 till 
och med den 31 december 2018:

Två ledamöter

Jan Carlsson (S) Lasarettsboulevarden 11 B 291 33 Kristianstad

Magnus Carlsson (M) Skalbaggevägen 11 296 33 Åhus

Ersättare

Ann Andersson (C) Pastorsvägen 3 291 44 Kristianstad
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Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 73.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-04.
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KF § 305

Val av styrelse för Ernst Wohlins stiftelse till Maria 
och Ola Wohlins minne för år 2018
Änr KS 2017/1290

Beslut
 Välja följande person till ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins Stiftelse 

till Maria och Ola Wohlins minne för tiden från och med den 1 januari 
2018 till och med den 31 december 2018:

Ledamot

Jonas Fasth (L) Ällingavägen 18 291 43 Kristianstad

     

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande person till ledamot i styrelsen för Ernst Wohlins Stiftelse 

till Maria och Ola Wohlins minne för tiden från och med den 1 januari 
2018 till och med den 31 december 2018:

Ledamot

Jonas Fasth (L) Ällingavägen 18 291 43 Kristianstad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 74.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-04.
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KF § 306

Val av revisor och ersättare i Kristianstads Tennisklubb 
för år 2018
Änr KS 2017/1291

Beslut
 Välja följande personer till revisor och ersättare i Kristianstads 

Tennisklubb för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med den 
31 december 2018:

Revisor

Anders Lundin (L) Källans Väg 3 291 65 Kristianstad

Ersättare

Alex Harrison (KD) Kapellgatan 32 291 33 Kristianstad

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till revisor och ersättare i Kristianstads 

Tennisklubb för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med den 
31 december 2018:

Revisor

Anders Lundin (L) Källans Väg 3 291 65 Kristianstad

Ersättare

Alex Harrison (KD) Kapellgatan 32 291 33 Kristianstad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 75.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-04.
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KF § 307

Val av ledamot, ersättare och revisor i Kristianstads 
Teaterförening för år 2018
Änr KS 2017/1293

Beslut
 Välja följande personer till ledamot, ersättare, revisor i Kristianstads 

Teaterförening för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med 
den 31 december 2018:

Ledamot

Kerstin Paborn (L) Lastageplatsen 1 B 291 31 Kristianstad

Ersättare

Karin Wagermark (S) Harrisvägen 7 296 38 Åhus

Revisor

Ulla Brobeck (M) Piratens Väg 1 291 46 Kristianstad

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till ledamot, ersättare, revisor i Kristianstads 

Teaterförening för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med 
den 31 december 2018:

Ledamot

Kerstin Paborn (L) Lastageplatsen 1 B 291 31 Kristianstad

Ersättare

Karin Wagermark (S) Harrisvägen 7 296 38 Åhus



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Revisor

Ulla Brobeck (M) Piratens Väg 1 291 46 Kristianstad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 76.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-05.
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KF § 308

Val av ledamot i Ola Jacobssons fond för år 2018
Änr KS 2017/1294

Beslut
 Välja följande person till ledamot i Ola Jacobssons fond för tiden från 

och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018:

Ledamot

Anna-Kerstin Larsson (L) Vasagatan 15 291 53 Kristianstad

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

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande person till ledamot i Ola Jacobssons fond för tiden från 

och med den 1 januari 2018 till och med den 31 december 2018:

Ledamot

Anna-Kerstin Larsson (L) Vasagatan 15 291 53 Kristianstad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 77.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-05.
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KF § 309

Val av revisor och ersättare i Vångabergets slalom-
klubb för år 2018
Änr KS 2017/1295

Beslut
 Välja följande personer till revisor och ersättare i Vångabergets 

slalomklubb för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med den 
31 december 2018:

Revisor

Patrick Tollgren Lazarov (S) Ekbacken 7 291 55 Arkelstorp

Ersättare

Erik Jönsson (KD) Killevadsvägen 18 290 34 Fjälkinge

Jäv

Ulrika Tollgren (S) deltar ej i beslutet på grund av jäv

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till revisor och ersättare i Vångabergets 

slalomklubb för tiden från och med den 1 januari 2018 till och med den 
31 december 2018:

Revisor

Patrick Tollgren Lazarov (S) Ekbacken 7 291 55 Arkelstorp

Ersättare

Erik Jönsson (KD) Killevadsvägen 18 290 34 Fjälkinge
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Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 78.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-05.
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KF § 310

Val av revisor och ersättare i Kristianstads Fritids-
gårdsforum för år 2018
Änr KS 2017/1296

Beslut
 Välja följande personer till revisor och ersättare i Kristianstads 

Fritidsgårdsforum för tiden från och med den 1 januari 2018 till och 
med den 31 december 2018:

Revisor

Fredrik Berndt (L) Östra Boulevarden 10 A 291 32 Kristianstad

Ersättare

Kerstin Sandberg (M) Grenadjärvägen 10 291 37 Kristianstad

Valberedningens förslag till Kommunfullmäktige
 Välja följande personer till revisor och ersättare i Kristianstads 

Fritidsgårdsforum för tiden från och med den 1 januari 2018 till och 
med den 31 december 2018:

Revisor

Fredrik Berndt (L) Östra Boulevarden 10 A 291 32 Kristianstad

Ersättare

Kerstin Sandberg (M) Grenadjärvägen 10 291 37 Kristianstad

Beslutsunderlag
Valberedningens beslut 2017-12-12 § 79.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-05.
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KF § 311

Motion - Ensamkommande, asylsökande ungdomar
Änr KS 2017/1219

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
Birgitta Lööv (V) inger motion med förslag att Kommunfullmäktige snarast 
ändrar praxis och låter alla som skrivs upp ålder att bo kvar där de rotat sig 
under gymnasietiden eller tills de utvisas.

Beslutsunderlag
Motion från Birgitta Lööv (V) 2017-11-20
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KF § 312

Motion - Gör ett omtag i frågan om badhuset!
Änr KS 2017/1276

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen 

för beredning.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) inger motion med förslag att Kommunfullmäktige 
fattar ett nytt beslut om ett totalt omtag angående badhuset.

Beslutsunderlag
Motion från Christina Borglund (KD) 2017-11-30
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KF § 313

Motion - Säg upp Konsortialavtalet för Kristianstad 
Airport AB
Änr KS 2017/1299

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för 

beredning.

Sammanfattning
Christina Borglund (KD) föreslår i motion att konsortialavtalet för Kristianstad 
Airport AB sägs upp under 2018.

Beslutsunderlag
Motion från Christina Borglund (KD) 2017-12-06
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KF § 314

Interpellation - Har du kontroll över löneutvecklingen i 
vår kommun Dan Berger?
Änr KS 2017/1305

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen framställs.

Överlämnas ordet till Kommunstyrelsens personalutskott ordförande Dan 
Berger (S) för besvarande av interpellationen.

Svar på Peter Johanssons interpellation 171212, med frågan om jag har 
kontroll på löneutvecklingen i kommunen.

Här är mina svar på de frågorna:

Fråga 1: Har du kontroll/insyn i kommunens löneutveckling?

Lönebildningsfrågor är komplexa, från anställdas arbete med lönefrågor ute 
i verksamheterna och de fackliga kraven som vi som arbetsgivare har att 
hantera. Parallellt finns det en central avtalsrörelse med märken och annat 
som påverkar de centrala och de lokala överenskommelserna. Om du menar 
att kontroll är att veta vad alla externa tänker i processen, så är det inte så att 
någon ska kunna säga ja till det, för vi äger inte alla svaren.

Men om vi lämnar den yttre påverkan som finns därhän och funderar på den 
lokala processen som personalutskottet, KSAU och kommunstyrelsen förfo-
gar över. 

Där har jag och Ewa Wemby (vice ordförande i personalutskottet) alltid 
öppna dörrar när de fackliga organisationerna vill presentera sina krav/äs-
kanden. Jag och Ewa Wemby försöker som representanter för majoritet och 
opposition resonera oss fram till var vi eventuellt skulle vilja skjuta till extra 
medel, beroende på flera parametrar. Det kan vara eftersatthet kopplat till 
vår omvärld, andra kommuner, andra länder eller den privata arbetsmarkna-
den. Vi kan ibland resonera om att skjuta till medel för att vara attraktiva 
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som arbetsgivare när vi vill anställa, men det kan ofta handla om att vi i vis-
sa verksamheter vill skjuta till medel för att kunna behålla personal.

Min återkoppling till Ewa Wemby och kommunfullmäktige 171121 handla-
de om: 

– Vad är det för pengar du hittat och var finns dessa? Och menar du 
Ewa Wemby att det finns pengar som vi förhandlat fram som inte 
blivit utbetalda? 

Mina frågor grundade sig på att de siffror Ewa Wemby hänvisade till inte 
gick att utläsa i handlingarna från kommunfullmäktige 171121. De siffror 
Ewa Wemby hänvisade till hade hon hittat på annat håll i andra handlingar, 
så min fråga var vad tesen att vi inte betalat ut de löner vi förhandlat fram 
för 2017 grundades på. 

Jag har naturligtvis både insyn i och tillsammans med andra en hög grad av 
kontroll över kommunens löneutveckling.

2, Hur kommer det sig att du i egenskap av ordförande i Personalut-
skottet inte har kunskapen om var pengarna som inte utnyttjas i det 
avsatta löneutrymmet hamnar?

Vad som är kunskap i den här frågan kan vi kanske tycka olika om, och 
skillnaden oss emellan är nog också att vi ser lite olika på vad det är för 
pengar. Detta med att använda kommunens lönediskussion i debatten i 
kommunfullmäktige är en ganska ny företeelse som ni moderater infört. 
Detta med att spekulera kring vilket löneutrymme vi har i kommunen, öppet 
i kommunfullmäktige när det egentligen ingår i en förhandlingsprocess, kan 
vara lite knepigt. För samtidigt som vi är offentliga och öppna, så är det ju 
inte bra att gå till en förhandling med ett öppet bud, som redan är presenterat 
innan förhandling. Samtidigt som vi funderar på märke och prognos, disku-
terar med de fackliga organisationerna, och väntar på centrala avtal, mitt i 
detta går personalutskottet med ett bud till kommunstyrelsens arbetsutskott 
och redovisar det. Det budet grundar sig på prognoser om bland annat märke 
och vad de centrala avtalen eventuellt hamnar på, vilket ju kan gå både upp 
och ner. Är vi bra på att göra antaganden, så ligger vi nära sanningen, när 
den väl kommer. 
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Det jag läser att du hänvisar till i din fråga är huruvida vi siktat rätt i denna 
prognos, eller om vi hamnar i ett lägre utfall, då vill du göra gällande att de 
pengarna är öronmärkta för något specifikt? Min bild är att de pengarna fal-
ler tillbaka och blir verksamhet, för det går inte att säga att just de pengarna 
går till något speciellt. 

För att försöka förklara mitt tänk; om du bygger ett hus och det råkar bli 
billigare än du räknar med, så är ju inte de pengarna per automatik öron-
märkta till en ny bil.

Mina frågor om vad Ewa Wemby grundade sina siffror på, som jag inte 
kunde utläsa från handlingarna i kommunfullmäktige 171121, om att vi inte 
betalat ut de löner vi förhandlat fram för 2017, får vi ju här svar på i denna 
interpellation, det tackar jag för, det underlättar om vi pratar kring samma 
underlag

Vi kan i denna interpellation utläsa att de siffror Ewa hänvisade till på kom-
munfullmäktige 171121, är grundade på en redovisning som ekonomikonto-
ret gjort i en bilaga ”Ekonomisk balans 2018” daterad 171016.

För att då nämna något om era siffror. Ewa Wemby nämner i kommunfull-
mäktige -Att det finns 10 miljoner i outbetalda löner!! Det var viktigt att 
belysa och det var min tanke med min fråga till Ewa Wemby på kommun-
fullmäktige i november, att det inte är pengar som vi lovat att betala ut via 
förhandlingar och sedan inte gjort. Det var den bilden jag fick, och flera 
andra.

Nu när vi vet att Ewa Wemby hämtade sina påståenden från bilagan, ”Eko-
nomisk balans 2018” daterad 171006, så går det att läsa under ändrade 
förutsättningar: 

”Ofördelade anslag (LÖÖV, mm) finansnetto”. Det är nu Ewa Wemby 
gissar att 10 av dessa 12 mkr är outbetalda löner. Så är naturligtvis inte 
fallet. Det finns inga outbetalda löner. Så återigen, det här är inte pengar 
som vi lovat att betala ut via förhandlingar och sedan inte gjort. Det är inte 
öronmärkta pengar för något specifikt, utan blir kvar i kommunkassan till 
verksamhet. 
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Vad grundar du, Peter Johansson, dina tankar på att jag inte vet var det löne-
utrymmet hamnar som ligger rätt/fel enligt våra spekulationer/prognoser och 
det faktiska utfallet från alla lokala och centrala avtalsförhandlingar? 

3, Varför följer inte majoriteten SKL:s prognostiserade löneutrymme i 
2018 års budget?

Den praxis kommunen arbetar efter är att prognostisera med utgångspunkt 
från SKL:s prognos. Den låg i våras på 3,0 %. Det förslag till budget som 
arbetades fram lades på den nivån. SKL reviderade senare sitt antagande till 
3,1 %. Den förändringen är ringa och har inte inneburit att kommunens 
budget behöver ändras. 

Sammanfattning
Peter Johansson (M) inger interpellation till Kommunstyrelsens personalut-
skott ordförande Dan Berger (S) – Har du kontroll över löneutvecklingen i vår 
kommun.

Beslutsunderlag
Interpellation från Peter Johansson (M) 2017-12-07
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KF § 315

Interpellation - Vad görs åt tystnadskulturen i kommu-
nala verksamheter?
Änr KS 2017/1309

Beslut
 Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas 

och kommer densamma att besvaras vid Kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde.

Sammanfattning
Ruzica Stanojevic (V) ställerinterpellation till Kommunstyrelsens personal-
utskott Dan Berger (S) – Vad görs åt tystnadskulturen i kommunala verksam-
heter?

Beslutsunderlag
Interpellation från Ruzica Stanojevic (V) 2017-12-07
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KF § 316

Medborgarförslag - Gratis busskort från 70 år
Änr KS 2017/1232

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det införs gratis 
busskort från 70 år. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kom-
munfullmäktige, 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 beredning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-23
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KF § 317

Medborgarförslag - Önskar att vattentornet öppnas 
för allmänheten med café eller liknande
Änr KS 2017/1225

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att vattentornet öppnas 
för allmänheten med café eller liknande. 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-22
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KF § 318

Medborgarförslag - Ta fram program för halkbe-
kämpning med hänsyn till klimat, rådande väder och 
väderprognoser
Änr KS 2017/1233

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att ta fram program för 
halkbekämpning med hänsyn till klimat, rådande väder och väderprogno-
ser. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfullmäktige, 
bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till Kom-
munstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts 
genom ett medborgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-22
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KF § 319

Medborgarförslag - Önskemål att kommunen klipper 
de promenadstråk som används (vid Nosaby golfba-
na) istället för de grönytor som ingen nyttjar
Änr KS 2017/1140

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen klipper de 
promenadstråk som används (vid Nosaby golfbana) istället för de gröny-
tor som ingen nyttjar. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har 
Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlig-
het 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-24
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KF § 320

Medborgarförslag - Ny asfalt på cykelbanor genom 
Öllsjö
Änr KS 2017/1077

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det läggs ny asfalt på 
cykelbanor genom Öllsjö. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har 
Kommunfullmäktige, bortsett från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlig-
het 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 Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-12
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KF § 321

Medborgarförslag - Södra Kaserngatan bör öppnas 
för all yrkestrafik som lastbilar, taxi, budbilar mm
Änr KS 2017/1286

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Södra Kaserngatan 
bör öppnas för all yrkestrafik som lastbilar, taxi, budbilar mm. 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 med-
borgarförslag.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-12-03
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KF § 322

Medborgarförslag - Stora balkongen på biblioteket 
bör öppnas för besökarna
Änr KS 2017/1224

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att stora balkongen på 
biblioteket bör öppnas för besökarna. 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 Kultur- och fritidsnämnden för 

beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 323

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Östra Sönnars-
löv-Everöd samt Östra Sönnarslöv-Tollarp
Änr KS 2017/1267

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en cykel-
väg mellan Östra Sönnarslöv-Everöd samt Östra Sönnarslöv-Tollarp. 

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att sträckan inte är ett kommunalt ansvar. Förslaget är 
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras 
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 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 an-
nan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 324

Medborgarförslag - Förlängning av cykelväg längs 
med Fredrikdalsvägen
Änr KS 2017/1152

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag en förlängning av cykel-
väg längs med Fredrikdalsvägen.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att Fredrikdalsvägen inte är en kommunal väg. Förslaget 
är utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regle-
ras inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 2 
kap § 1 Kommuner och landsting själva ha hand om sådana angelägen-
heter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller lands-
tingets område eller deras medlemmar och som inte handhas av staten, 
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslag avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-11-02



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 325

Medborgarförslag - Göra cykelväg utmed väg 118, 
från Rödaleds lagerhus till Rödaledsrondellen
Änr KS 2017/1106

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det anläggs en cykel-
väg utmed väg 118, från Rödaleds lagerhus till Rödaledsrondellen.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att väg 118 inte är en kommunal väg. Förslaget är utfor-
mat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras 
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 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 an-
nan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige
 Medborgarförslaget avvisas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2017-10-17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2017-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 326

Medborgarförslag - Kommunen bör göra en översyn 
och komplettering av vägbelysning vid Vallbjörkavägen
Änr KS 2017/1285

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bör göra en 
översyn och komplettering av vägbelysning vid Vallbjörkavägen.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att Vallbjörkavägen inte är en kommunal väg. Förslaget är 
utformat på ett sådant sätt att det får anses ligga utanför vad som regleras 
inom den kommunala kompetensen i enlighet med kommunallagen 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 2017-12-03


