
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Kommunfullmäktige 2018-10-09

Plats och tid Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00-16:15

Beslutande Enligt förteckning           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef           
Gunnel Olsson, nämndsekreterare
          

               

Utses att justera Jan Nordström (V) Johan Kronbäck (S)      

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2018-10-23 

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

Marie Färm

179-184, 186-195

Ordförande ………………………………………
Anna-Kerstin Larsson (L)

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

Jan Nordström (V) Johan Kronbäck (S)

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-10-09

Datum då
anslaget sätts upp

2018-10-24 Datum då 
anslaget tas ned

2018-11-15

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Marie Färm
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Kommunfullmäktige 2018-10-09 

 
Plats och tid  
 

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i Kristianstad 13:00 

 
Beslutande Enligt förteckning             

                   

                   

                   

                   

                   

                   
                   
                   
                   
                   
Övriga närvarande Marie Färm, kanslichef             

 Gunnel Olsson, nämndsekreterare 
            

                   

 Utses att justera Jan Nordström (V) Johan Kronbäck (S)       

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2018-10-09 

 
Sekreterare  .........................................................   Paragraf 185 

  Marie Färm 

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

 
Justerare ……………………………………… …………………………………..  
 Jan Nordström (V) Johan Kronbäck (S)  

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-10-09 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2018-10-10 Datum då  
anslaget tas ned 

2018-11-02 

Förvaringsplats 
för protokollet Rådhus Skåne 

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

        
Marie Färm 

 
Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-09 
Ledamöter  Parti Tjänstgörande ersättare  
Alarini  Shrouq S   
Andersson Jens SD   
Bagan Thord S Ann-Catrin Norfall  
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 Sonny Modig  
Dayib  Qalinle C   
Dellios Vukic Ellena L Ola Forslin  
Eriksson Marianne S   
Fasth  Jonas L   
Fälth Simonsson Annelie SD   
Hannevind Sven-Åke SD   
Hasanaj Qazim S Tommy Carlsson  
Haskå Stefan M   
Hedenström Caroline M   
Heise Kalle MP Roland Offrell  
Henriz Carl-Henrik MP   
Hermansson Sten L T o m kl 15.00  
Holst  Lena C   
Honoré Katarina S   
Håkansson Jonny SD Jimmy Gudmundsson  
Javurek Radovan L   
Johansson Peter M   
Johnsson Jörgen L   
Jörgensen Elisabeth MP Linda Pettersson  
Kron Bo S   
Kronbäck Johan S   
Larsson Anna-Kerstin L   
Lekandersson Andreas SD   
Lööv Birgitta V   



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   
Nilsson Tommy S   
Nordeman Björn SD Jerry Astrén  
Nordwander Jens 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 Jan Nordström  
Stone Anders SD   
Sturesson Therese S   
Ståhl Kjell-Erik ÅÅ   
Svensson Anders S   
Svensson Yvonne SD   
Söder Björn SD Inga Rosén  
Tell Anders S   
Thorsson Lisbeth L   
Tollgren Ulrika S   
Wandefors-Hörström Agneta S   
Weber Katharina C   
Wemby Eva M   
Winberg Fredrik S   

 



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (2) 

 

 

Nämnd/Styrelse: Kommunfullmäktige 
  
Sekreterare: Marie Färm  
Tfn: 044-13 51 15 
E-post: marie.farm@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 13:00 

Sessionssalen Rådhus Skåne, V Storgatan 12 i 
Kristianstad 

 
 

Ärenden  

Nr   

1 Anmälan om ersättare  

2 Upprop  

3 Val av justerare  

4 Delgivningar 2017/1333 

A Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen 
av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden  
 

 

5 Informationer 2017/1329 

6 Eventuella valärenden  

7 Delårsrapport januari-augusti 2018 2018/885  

8 Parkeringsnormer för Kristianstads kommun 2012/190  

9 Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2018/189  

10 Utvidgning av verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster 

2018/898  

11 Revidering av riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun 

2018/926  

12 Redovisning av lokalt partistöd för år 2017 2018/394  

13 Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag 

 

2018/54  



 

 
KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 

 
  

 

Ärenden  

14 Motion - Inför Lag Om Valfrihetssystem (LOV) på 
servicetjänsterna städ och tvätt som idag utförs av personal 
inom hemtjänsten 

2018/289 

15 Eventuella motioner, interpellationer, frågor och 
medborgarförslag 

 

16 Ledamöternas frågestund 2017/1334 

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Medborgarcenter och Receptionen Rådhus 
Skåne i Kristianstad fr o m 2018-10-01 

Kristianstad 2018-09-26 

 

Anna-Kerstin Larsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 



Utgående ärenden 
 
Eventuella övriga valärenden. 
 
Tillkommande ärenden 
 
MOTIONER, INTERPELLATIONER, FRÅGOR  OCH MEDBORGARFÖRSLAG 
  

1.  Medborgarförslag - Asfaltera om Rödaledsvägen och ta bort trottoaren.  
 

2.  Medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg på de nya broarna över Helge å på E22.  
 

3.  Medborgarförslag - Önskar att "cykelpump" som finns vid Rådhus Skåne, placeras även 
ute i byarna utanför Kristianstad, som tex Gärds Köpinge. 
 

4.  Medborgarförslag – "Anställ" dresserade kråkfåglar att plocka fimpar i Kristianstad. 
 

5.  Medborgarförslag – Fri parkering på lördagar. 
 

6.  Medborgarförslag – Önskar bussar som trafikerar mellan våra handelsområden. 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 179

Delgivningar
Änr KS 2017/1333

Beslut
 Till handlingarna.

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verk-
ställda beslut - Omsorgsnämnden .
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 180

Informationer
Änr KS 2017/1329

Anna Nordin, Drog- och brottsförebyggande samordnare och 9 ferieungdo-
mar ger en kort presentation om sitt arbete.

Göran Wagermark, Revisionens vice ordförande, ger en redogörelse över 
granskning av vatten- och avloppsverksamheten.

I samband med ärende 7, Delårsrapport januari-augusti 2018, lämnar 
Göran Sevebrant en redogörelse av granskningen av densamma.

I samband med ärende nr 9, Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsin-
tegrering, ger Johanna Näslund, HR-direktör och Mattias Wirsén, HR-stra-
teg information i ärendet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 181

Delårsrapport januari-augusti 2018
Änr KS 2018/885 1.4.1

Beslut
 Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att 

kommunen kan komma att klara balanskravet och god ekonomisk 
hushållning 2018. Efter utvärdering av det kommunövergripande 
styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

 Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att i möjligaste mån eliminera befarat underskott.

 Utöka Tekniska nämndens investeringsbudget med 2,5 mkr för inköp 
av hangar för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar vid flygplatsen i 
Everöd.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Pierre Månsson (L), Anders Tell (S), Marianne Eriksson (S), Lena Holst (C), 
Christina Borglund (KD), Peter Johansson (M), Niclas Nilsson (SD), Ulrika 
Tollgren (S), Kjell-Erik Ståhl (ÅÅ) och Roland Offrell (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Delårsresultatet för perioden januari till och med augusti 2018 uppgår till 
+147,8 mkr, vilket är 99,1 mkr lägre än motsvarande period föregående år. 
Resultatprognosen för helåret beräknas till +50,3 mkr (inklusive vatten och 
avlopp VA), vilket är 1,3 mkr högre än budgeterat. 

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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

Uppföljning har i kommunen skett mot styrkorten med de mål och 
indikatorer som Kommunfullmäktige och nämnderna fastställt. Orsaker till 
avvikelser från budget och fastställda mål/indikatorer, liksom vidtagna 
åtgärder som gjorts och planeras för att budgeten ska hållas, redovisas 
under respektive nämndavsnitt.

Då det i flera fall inte finns möjlighet att behandla boksluts-/prognos-
underlaget i nämnderna före rapportering till kommunledningskontoret, är 
direktivet att den inlämnade rapporten ska ha förankrats i förvaltnings-
ledning och nämndpresidium.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-23, § 115, att uppdra till C4 Teknik 
att vidta nödvändiga åtgärder för att en provisorisk hangar för Sjöfarts-
verkets verksamhet SAR (Search And Rescue) placeras på flygplatsen i 
Everöd. Investeringen i hangar, inklusive markarbeten, uppgår till cirka 2,5 
mkr och ska enligt beslutet beaktas i samband med delårsrapporten. Då 
tekniska nämnden prognostiserar ett överskridande av den skatte-
finansierade delen av sin investeringsbudget föreslås att den delen av 
nämnden investeringsbudget utökas med 2,5 mkr. Efter detta uppgår 
kommunens totala investeringsbudget till 1 090,6 mkr.

För merkostnader till följd av ökade volymer inom extern personlig 
assistans, tillkommande externa placeringar samt ökade hjälpmedels-
kostnader begär Omsorgsnämnden tilläggsanslag med 12,7 mkr. Ställnings-
tagandet till ett eventuellt tilläggsanslag bör föregås av dialog mellan 
nämnden och Kommunstyrelsen om tänkbara åtgärder för att uppnå 
budgetbalans utan ytterligare anslag.

Omsorgsnämnden genom ordförande Marianne Eriksson (S), vice 
ordförande Caroline Hedenström (M), förvaltningschef Camilla Gärdebring 
och ekonomichef Anna Falkenstam informerade på Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde 2018-09-19 om det prognostiserade 
underskottet i delårsrapporten för 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Godkänna föreliggande delårsrapport med bedömningen att 

kommunen kan komma att klara balanskravet och god ekonomisk 
hushållning 2018. Efter utvärdering av det kommunövergripande 
styrkortet kan konstateras att förbättringsområden finns.

 Uppmana de nämnder som prognostiserar negativa budgetavvikelser 
att i möjligaste mån eliminera befarat underskott.

 Utöka Tekniska nämndens investeringsbudget med 2,5 mkr för inköp 
av hangar för Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar vid flygplatsen i 
Everöd.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 166
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19 § 179.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-11
Delårsrapport januari-augusti 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 182

Parkeringsnormer för Kristianstads kommun
Änr KS 2012/190 1.3.1

Beslut
 Anta parkeringsnormer för Kristianstads kommun.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Fredrik Winberg (S), Carl-Henrik Henriz (MP) och Ulrika Tollgren (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Syftet är att ta fram parkeringsnormer som stödjer en hållbar samhälls-
utveckling av kommunen. Parkeringsnormerna ska ange riktlinjer för 
parkering av cyklar och bilar inom kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta parkeringsnormer för Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 174
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19 § 184.
Byggnadsnämndens beslut 2018-08-28 § 144.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-08-15.
Parkeringsnormer för Kristianstads kommun/D12-3925.
Remissredogörelse 2018-06-13.
Jämförelse parkeringsnormer.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kommunstyrelsens beslut 2012-03-21 § 47.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2012-03-05.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 183

Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegre-
ring
Änr KS 2018/189 1.3.1

Beslut
 Anta strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Anders Svensson (S), Linda Pettersson (MP) och Ulrika Tollgren (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning
Den 27 januari 2016 beslutade Kommunstyrelsen att Kristianstads kommun 
skulle underteckna CEMR - Europeiska deklaration om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen förbundit 
sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.

Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäk-
ra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på kommunens 
arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande.

Som ett led i arbetet har en strategisk utvecklingsplan för jämställdhets-
integrering utarbetats av kommunledningskontoret i samarbete med 
kommunens förvaltningar. Utvecklingsplanen ger en ram för arbetet med 
jämställdhetsintegrering utifrån en gemensam organisation, struktur och 
metod för att genomföra förbättringsarbete och verksamhetsutveckling för 
ökad jämställdhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förslaget till strategisk utvecklingsplan har varit på remiss hos samtliga 
nämnder som ställer sig positiva till förslaget. Utifrån en samlad bedömning 
av nämndernas remissvar har ett antal mindre revideringar gjorts i den 
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering som föreslås 
antas av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 175
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19 § 185.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-18 § 88.
Kommunövergripande samverkansgrupp protokoll 2018-09-04
Förslag – Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering, 2018-08-27.
Förslag – Checklista för jämställdhetsintegrering - uppföljning och underlag 
till handlingsplan, 2018-04-04.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-13 § 60.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-05-21.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-06-14 § 52.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2018-05-29.
Barn- och utbildningsnämndens ordförandes beslut § 2018/15.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-06-13.
Barnkonsekvensanalys 2018-09-07.
Omsorgsnämndens beslut 2018-06-14 § 62.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-05-29.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-05-28 § 81.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-05-07.
Remiss på förslag om strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 
2018-05-08.
Tekniska nämndens beslut 2018-08-23 § 81.
Byggnadsnämndens beslut 2018-08-28 § 152.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-05-29.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 184

Utvidgning av verksamhetsområden för allmänna 
vattentjänster
Änr KS 2018/898 4.14.1

Beslut
 Utvidga verksamhetsområden för de allmänna vattentjänsterna spill-

vatten, dricksvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att de 
omfattar fastigheterna enligt bifogade förteckningar och kartor.

Sammanfattning
Enligt 6 § lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har kommunen under 
vissa förutsättningar skyldighet att ordna allmänna vattentjänster. C4 
Teknik bedömer att de allmänna vattentjänsterna försörjning av spill-
avlopp, dricksvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet behöver 
ordnas för fastigheterna enligt bifogade förteckningar och kartor med 
grund i de behovsbedömningar som presenteras för respektive område.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Utvidga verksamhetsområden för de allmänna vattentjänsterna spill-

vatten, dricksvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet så att de 
omfattar fastigheterna enligt bifogade förteckningar och kartor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 177.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-12 § 175.
Tekniska nämndens beslut 2018-08-23 § 68.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-08-09.
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 185

Revidering av riktlinje för kommunalt partistöd i 
Kristianstads kommun
Änr KS 2018/926 1.3.1

Beslut
 Anta reviderad riktlinje för kommunalt partistöd för Kristianstads 

kommun att gälla från och med 2019-01-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Riktlinje för partistöd i kommuner regleras av kapitel 2 paragraf 9 och 10 i 
kommunallagen som ger Kommunfullmäktige rätten att besluta om parti-
stödets omfattning och formerna för det.

Antal mandat i Kommunfullmäktige minskar från 71 till 65 för den nya 
mandatperioden 2018-2022. Förslaget till revidering av riktlinjen innebär 
att beloppen för grundstöd och mandatstöd höjs med belopp som 
motsvarar beloppen för de sex mandaten som tagits bort. Grundstöd och 
mandatstöd räknas också upp med KPI (konsumentprisindex) från och 
med augusti 2014 till och med augusti 2018. Därefter ska en årlig upp-
räkning av grundstöd och mandatstöd göras enligt KPI för augusti.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anta reviderad riktlinje för kommunalt partistöd för Kristianstads 

kommun att gälla från och med 2019-01-01.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 178
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19 § 186.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-14.
Förslag till reviderad riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 186

Redovisning av lokalt partistöd för år 2017
Änr KS 2018/394 1.1.4

Beslut
 Centerpartiets, Kristdemokraternas, Liberalernas, Miljöpartiets, 

Moderaternas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Vänsterparti-
ets och Åhuspartiets redovisningar av partistöd för år 2017 
uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun.

 Partistöd för år 2019 ska utbetalas under januari månad 2019 i 
enlighet med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun 
till partier med mandat i Kommunfullmäktige från och med 2018-10-15.

Sammanfattning
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och 
Åhuspartiet har lämnat redovisningar av partistöd för år 2017. Samtliga 
redovisningar av partistöd för år 2017 uppfyller kraven enligt riktlinje för 
kommunalt partistöd i Kristianstads kommun.

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

Moderaternas, Socialdemokraternas, Sverigedemokraternas, Vänsterparti-
ets och Åhuspartiets redovisningar av partistöd för år 2017 
uppfyller kraven enligt riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads 
kommun.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Partistöd för år 2019 ska utbetalas under januari månad 2019 i 
enlighet med riktlinje för kommunalt partistöd i Kristianstads kommun 
till partier med mandat i Kommunfullmäktige från och med 2018-10-15.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 179
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19 § 187.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-24.
Centerpartiets redovisning av partistöd för år 2017.
Kristdemokraternas redovisning av partistöd för år 2017.
Liberalernas redovisning av partistöd för år 2017.
Miljöpartiets redovisning av partistöd för år 2017.
Moderaternas redovisning av partistöd för år 2017.
Socialdemokraternas redovisning av partistöd för år 2017.
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd för år 2017.
Vänsterpartiets redovisning av partistöd för år 2017.
Åhuspartiets redovisning av partistöd för år 2017.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 187

Redovisning av obesvarade motioner samt besvara-
de och obesvarade medborgarförslag
Änr KS 2018/54 1.1.3

Beslut
 Lägga förteckningarna, över obesvarade motioner samt besvarade och 

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning och Kommunstyrelsens och 
nämndernas reglemente ska obesvarade motioner samt besvarade och 
obesvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år till Kommun-
fullmäktige nämligen i april och oktober.

Kommunledningskontoret överlämnar förteckningar över obesvarade 
motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag.

Arbete och välfärdsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Byggnads-
nämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden överlämnar 
förteckningar över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Omsorgsnämnden har inga medbor-
garförslag att redovisa.

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

obesvarade medborgarförslag, till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 182
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-19 § 191.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-09-06.
Förteckning över obesvarade motioner 2018-09-06.
Förteckning över besvarade medborgarförslag i Kommunstyrelsen 
2018-09-06.
Förteckning över obesvarade medborgarförslag för Kommunstyrelsen 
2018-09-06.
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-08-30 § 120.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-08-06.
Förteckning över beslutade medborgarförslag i Arbete och välfärdsnämn-
den under tiden 2018-01-25 till 2018-08-30, 2018-08-06.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2018-09-04 § 82.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-08-10.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-08-10.
Byggnadsnämndens beslut 2018-08-28 § 153.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-08-07.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-06-13 § 71.
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-04-22.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-13.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2018-08-23 § 61.
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2018-08-01.
Omsorgsnämndens ordförandes beslut 2018-08-30 § 79.
Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2018-08-08.
Tekniska nämndens ordförandes beslut 2018-08-23 § 64.
C4 Tekniks tjänsteutlåtande 2018-08-10.
Förteckning över beslutade samt icke beslutade medborgarförslag för 
Tekniska nämnden, 2018-07-05.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 188

Motion - Inför Lag Om Valfrihetssystem (LOV) på ser-
vicetjänsterna städ och tvätt som idag utförs av per-
sonal inom hemtjänsten
Änr KS 2018/289

Beslut
 Anse motionen besvarad.

Reservation
Caroline Hedenström (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Caroline Hedenström (M) yrkar bifall till motionen.

Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning

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

Sammanfattning
Caroline Hedenström (M) har lämnat motion till Kommunfullmäktige om 
att Kristianstad kommun ska införa LOV (lag om valfrihetssystem) på 
servicetjänsterna städ och tvätt som idag utförs av personal inom 
hemtjänsten.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Omsorgsnämnden Kristianstads kommun tillämpar LOV för insatserna: 
hemtjänst i form av service (4 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen (SoL)) samt 
hemtjänst i form av personlig omvårdnad (4 kap. 1-2 §§ SoL) i vilken även 
avlösning och ledsagning ingår samt delegerad hemsjukvård (HSL).

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen gäller för kommuner och 
landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovård och socialtjänster.

Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem. Omsorgs-
nämnden i Kristianstad kommun införde 2008-11-01 valfrihetssystemet 
Fritt val i hemtjänsten.

Omsorgsnämnden Kristianstads kommun tillämpar LOV för insatserna: 
Hemtjänst i form av service (4 kap. 1-2 §§ SoL) samt hemtjänst i form av 
personlig omvårdnad (4 kap. 1-2 §§ SoL) i vilken även avlösning och 
ledsagning ingår samt delegerad hemsjukvård (HSL).

Kunden kan fritt välja mellan alla godkända leverantörer och kommunen 
har kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.

För att tillgodose att Kristianstads kommun lever upp till kraven i lagen så 
finns det framtaget ett Förfrågningsunderlag för Valfrihetssystem inom 
hemtjänsten.

Förfrågningsunderlaget reglerar bland annat omfattning och medger 
leverantör att välja vilka insatser man vill arbeta med enligt nedan samt 
inom vilket geografiskt område man vill verka.

Under punkt 2.1 Upphandlingens innehåll framgår att följande insatser 
ingår i upphandlingen:

 Hemtjänst i form av service (4 Kap. 1-2 §§ SoL).

 Hemtjänst i form av personlig omvårdnad (4 Kap. 1-2 §§ SoL) i vilken 
även avlösning och ledsagning ingår samt delegerad hemsjukvård 
(HSL).

Företaget uppger i ansökan om det önskar bli leverantör av service 
och/eller personlig omvårdnad.

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Under punkt 3.2.1 Service framgår att ”Med service avses insatserna inköp, 
städning, tvätt och klädvård i kundens hem.”

Under punkt 3.3.1 Geografiska områden framgår att Omsorgsnämnden är 
indelad i nio geografiska områden och ansökan kan avse ett eller flera 
områden.

Ansökan om att få teckna avtal med Omsorgsnämnden kan ske fortlöpande.

Förnärvarande finns sex företag som arbetar inom området varav ett 
enbart tillhandahåller servicetjänster.

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
 Anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-09-26 § 183
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-12 § 177.
Omsorgsnämndens beslut 2018-06-14 § 61.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-05-24.
Remiss 2018-04-04.
Motion - Inför Lag Om Valfrihetssystem (LOV) på servicetjänsterna städ 
och tvätt som idag utförs av personal inom hemtjänsten.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 189

Medborgarförslag - Asfaltera om Rödaledsvägen och 
ta bort trottoaren
Änr KS 2018/947 4.6.2

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man asfalterar om 
Rödaledsvägen och tar bort trottoaren. 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 beslu-
ta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-12
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Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 190

Medborgarförslag - Gör en gång- och cykelväg på de 
nya broarna över Helge å på E22
Änr KS 2018/958 1.1.3

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att man anlägger en gång- 
och cykelväg på de nya broarna över Helgeå på E22. I enlighet med kom-
munallagen 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 2018-09-15
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Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 191

Medborgarförslag - Önskar att "cykelpump" som 
finns vid Rådhus Skåne, placeras även ute i byarna 
utanför Kristianstad, som tex Gärds Köpinge
Änr KS 2018/969 4.6.1

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att  "cykelpump" som 
finns vid Rådhus Skåne, placeras även ute i byarna utanför Kristianstad, 
som tex Gärds Köpinge. 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 ären-
de som har väckts genom ett medborgarförslag.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-19
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Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 192

Medborgarförslag - "Anställ" dresserade kråkfåglar 
att plocka fimpar i Kristianstad
Änr KS 2018/989 4.15.2

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att "Anställ" dresserade 
kråkfåglar att plocka fimpar i Kristianstad. 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 beslu-
ta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-09-24
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Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 193

Medborgarförslag - fri parkering på lördagar
Änr KS 2018/1019 4.6.7

Beslut
 Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att det införs fri parkering 
på lördagar. I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har Kommunfull-
mäktige, 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 2018-10-01
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Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 194

Medborgarförslag - önskar bussar som trafikerar 
mellan våra handelsområden
Änr KS 2018/1020 4.9.3

Beslut
 Medborgarförslaget avvisas.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att bussar trafikerar 
mellan våra handelsområden.

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avvisas med 
hänvisning till att det 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 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 2018-10-01
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Kommunfullmäktige 2018-10-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KF § 195

Ledamöternas frågestund
Änr KS 2017/1334

Annelie Fälth Simonsson (SD) frågar Ulrika Tollgren (S) – Har det gjorts 
någon inventering i Kristianstads kommun om misstänkta fall av barn som 
först utomlands för att giftas bort. 

Ulrika Tollgren (S) svarar på frågan.

Ewa Jakobsen (M) informerar om kostnaderna för extra tjänster vid sop-
hantering.     

Ludwig Ceimertz (M) frågar Pierre Månsson (L) – Kommunens agerande 
under Agility-VM.

Pierre Månsson (L) svarar på frågan.
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