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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl.10:00-11:30.

Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)
Pierre Månsson (L) Katarina Honoré (S) Annelie Fälth Simonsson (SD)
Karl Gemfeldt (C)           
               
               
               
               

Övriga närvarande Christel Jönsson, 
kommundirektör Johanna Näslund, HR-direktör Roger Zetterqvist, 

ekonomidirektör

Marie Färm, kanslichef Eva Mårtensson, 
kommunikationschef

Anders Magnusson, 
utvecklingsledare

Hanna Nicander, 
nämndsekreterare

Fredrik Ek, mark- och 
exploateringschef, §§ 24-26

Utses att justera Anders Tell       

Justeringens
tid och plats Rådhus Skåne 2019-01-21

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Hanna Nicander

20-32

Ordförande ...............................................................................................................................
Peter Johansson

Justerare ...............................................................................................................................

Anders Tell       

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-01-16

Datum då
anslaget sätts upp

2019-01-24 Datum då 
anslaget tas ned

2019-02-15

Förvaringsplats
för protokollet Rådhus Skåne

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

      

Hanna Nicander
Utdragsbestyrkande
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Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Hanna Nicander  
Tfn: 044-132226 
E-post: hanna.nicander@kristianstad.se 

 

  
Tid och plats Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

10:00-10:10 Kommundirektören 

10:10-10:30 Badhus – Konsekvenser av ny skattelagstiftning 

2018/1416 1.2.7 

4 Kommunledningskontorets internbudget 2019 2018/1403 1.4.1 

5 Tider för budgetprocessen under 2019 2018/1402 1.4.1 

6 Rapport intern kontroll 2018 för kommunkoncernen 2019/5 1.5.7 

7 Reservation och försäljning av del av Kristianstad Horna 
3:12, inom verksamhetsområde norr om Täppetleden I 
Åhus 

2016/473 4.3.3 

8 Reservera och försälja del av Kristianstad Näsby 35:4 och 
35:47 

2018/579 4.3.3 

9 Förskola inom Bajonetten 6 2018/270 4.3.2 

10 Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen 

Handlingar kommer senare. 

2018/1298 1.3.1 

11 Ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2019 

2018/1360 1.4.1 

12 Utseende av ombud och observatörer till bolagsstämmor 
för de kommunala bolagen 2019 

2018/1397 1.2.5 
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Ärenden  

13 Motion - Riksgymnasium för motorsport 2018/300 

14 Motion - Utredning om åtgärder för att underlätta för 
återvandring 

2017/1001 

15 Motion - Angående ensamkommande, asylsökande 
ungdomar 

2017/1219 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 20

Informationer
Änr KS 2018/1416 1.2.7

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om:

- Upphandling om sotning och brandskydd pågår.

- Kartläggning av styrdokument och hur de stämmer överens med 
varandra.

- Arbetet i Greater Copenhagen Committé.

- Biogasprojektet har varit på studiebesök i Göteborg och tittat på 
testbäddar.

- Länstyrelsen Skånes beslut om förbud mot etablering av Seveso-
verksamhet i Åhus enligt E.ON Gas Sverige AB:s ansökan.

 Ekonomidirektör Roger Zetterqvist informerar om konsekvenser av ny 
skattelagstiftning för bygget av nytt badhus i Kristianstad.

 Ordföranden informerar om ansökan från Oppmannasjöns och Råbe-
lövssjöns fiskevårdsområdens ansökan om bidrag till finansieringen av 
reduceringsfiske av vitfisk i Oppmannasjön och Råbelövssjön 2019-
2021.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 21

Kommunledningskontorets internbudget 2019
Änr KS 2018/1403 1.4.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa styrkort och internbudget 2019 för kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska fastställa styrkort för kommunledningskontoret som 
omfattar strategiska mål i olika perspektiv, mål och indikatorer. En särskild 
verksamhetsplan, fastställd av kommundirektören, har tagits fram för att 
säkerställa att beslutade uppgifter genomförs enligt plan och med anslagna 
medel.

En stor del av kommunledningskontorets resurser är låsta i fasta åtagan-
den. Budgetramen uppgår till 189,5 mkr.  

Förslag till styrkort för Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret samt 
budgetanslag med fördelning per avdelning framgår av bilagor. 

Facklig samverkan om internbudgetförslaget genomförs 2018-12-06. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Fastställa styrkort och internbudget 2019 för kommunledningskontoret.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänstelåtande 2019-01-04.
Kommunledningskontoret styrkort och internbudget 2019.
Budgettext Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret 2019.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 22

Tider för budgetprocessen under 2019
Änr KS 2018/1402 1.4.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna planen för budgetprocessen under 2019 enligt förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Förslaget till budgetprocess har i stort sett samma upplägg som 2018 med 
undantag för de delar av processen som under föregående år berodde på 
att det var ett valår. Det innebär att Kommunstyrelsen tar beslut om plane-
ringsförutsättningar för nämnder och förvaltningar vid sitt sammanträde i 
juni och att Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan vid sitt 
sammanträde i november. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna planen för budgetprocessen under 2019 enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-04.
Plan för budgetprocessen under 2019, daterad 2019-01-07.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 23

Rapport intern kontroll 2018 för kommunkoncernen
Änr KS 2019/5 1.5.7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2018.

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2018 varit standardiserad.

 För nämnderna fastställa de gemensamma kontrollområdena, inklusive 
riskbedömning 2019 inom upphandling/inköpsstyrning och arbetsmil-
jö med koppling till rehabilitering/hälsofrämjande arbete. 

 Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för 
2019 senast den 30 april och vad gäller nämnderna i kontrollplanen ta 
hänsyn till de gemensamma kontrollområdena som fastställs i detta be-
slut.

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

 Med hänsyn till slutsatser i kommunövergripande rapportering begära 
återrapportering med förslag till åtgärder av de ev. avvikelser som ta-
gits upp i nämnder och bolag.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att im-
plementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från 
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Standardiserad intern kontroll” i ni-
vån ”Övervakad intern kontroll”.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i regle-
mentet för intern kontroll samt i företagspolicyn.

Respektive nämnd och bolag har ansvar för att uppdatering av lokala regler 
för internkontrollarbetet genomförs. I den mån det saknas en organisation 
och plan för hur det interna kontrollarbetet ska utföras i respektive verk-
samhetsområde ska detta upprättas och göras känt för medarbetarna.

Samtliga nämnder och bolag har tagit beslut om intern kontrollarbetet 
under november/december 2018 och lämnat in uppföljningsrapporter för 
arbetet med intern kontroll enligt en standardiserad mall. 

Nämnder och bolag har ålagts att göra ett eget ställningstagande med en 
bedömning av hur det interna kontrollarbetet fungerar och vilket resultat 
som uppnåtts. Bedömning kan ges i fem nivåer: otillförlitlig, informell, 
standardiserad, övervakad och optimerad. I följande matris illustreras 
samtliga ingående nämnder och bolags egna självskattningar.

Nämnd/Bolag
Otillför-

litlig
Infor-
mell

Stan-
dardi-
serad

Överva-
kad

Optime-
rad

KS/kommun-
ledningskontoret X

KS/Räddnings-
nämnden X

Barn- och utbild-
ningsnämnden X
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Nämnd/Bolag
Otillför-

litlig
Infor-
mell

Stan-
dardi-
serad

Överva-
kad

Optime-
rad

Omsorgsnämnden X

Arbete- och väl-
färdsnämnden X

Tekniska nämnden X

Kultur- och fritids-
nämnden X

Byggnadsnämnden X

Miljö- och hälso-
skyddsnämnden X

Östra Skånes Hjälp-
medelsnämnd X

Gemensam nämnd 
för fastighets- och 
arbetsplats-an-
knutna tjänster

X

AB Kristianstads-
byggen X

C4 Energi AB X

Kristianstads 
Renhållnings AB X

Kristianstad 
Airport AB X

Åhus Hamn & 
Stuveri AB X

Krinova AB X
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Med den information som finns att tillgå och nämndernas och bolagens 
självskattning ovan är intrycket att den interna kontrollen på det hela taget 
har bedrivits på ett bra sätt och att utvecklingsarbete pågår. Självskattning-
en för 2018 är ungefär likvärdig med föregående år. 

Kommunledningskontoret överlämnar nämndernas och bolagens samman-
fattningar av arbetet och resultatet med intern kontrollarbetet för 2018. 
Nämnderna kommer också att muntligt rapportera arbetet med intern 
kontroll i samband med bokslutsberedningen under februari månad 2019. 

Av de identifierade gemensamma kontrollområdena föreslås följande vara 
obligatoriska kontrollområden för nämnderna 2019.  

1. Upphandling/inköpsstyrning

2. Arbetsmiljö, koppling till rehabilitering/hälsofrämjande arbete

Områdena har valts genom riskbedömning och prioritering inom de admi-
nistrativa processerna samt revisionsrapporter.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 

2018.

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder 
och bolag under 2018 varit standardiserad.

 För nämnderna fastställa de gemensamma kontrollområdena, inklusi-
ve riskbedömning 2019 inom upphandling/inköpsstyrning och arbets-
miljö med koppling till rehabilitering/hälsofrämjande arbete. 

 Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för 
2019 senast den 30 april och vad gäller nämnderna i kontrollplanen ta 
hänsyn till de gemensamma kontrollområdena som fastställs i detta 
beslut.

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

 Med hänsyn till slutsatser i kommunövergripande rapportering begära 
återrapportering med förslag till åtgärder av de ev. avvikelser som ta-
gits upp i nämnder och bolag.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att im-
plementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från 
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Standardiserad intern kontroll” i 
nivån ”Övervakad intern kontroll”.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-04.
Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 
2018 för:
KS/Kommunledningskontoret
KS/Räddningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Gemensam nämnd
AB Kristianstadsbyggen
C4 Energi AB
Kristianstads Renhållnings AB
Kristianstad Airport AB
Åhus Hamn & Stuveri AB
Krinova AB
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Rapport  gemensamma kontrollområden 2018 med sammanfattning – slut-
satser.
Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2019.
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KSAU § 24

Reservation och försäljning av del av Kristianstad 
Horna 3:12, inom verksamhetsområde norr om 
Täppetleden i Åhus
Änr KS 2016/473 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 11.470 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden i 
Åhus till E.M.S Teknik AB för en köpeskilling om 150 kr/m².

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
E.M.S Teknik AB är intresserad av att reservera samt förvärva del av fastig-
heten Kristianstad Horna 3:12, inom verksamhetsområde beläget norr om     
Täppetleden i Åhus. Markområdet är på ca 11.470 m² och säljs till en kö-
peskilling om 150 kr/m², vilket ger en köpeskilling på ca 1.720.500 kronor.

E.M.S Teknik AB arbetar som pumpgrossist inom den skandinaviska mark-
naden, de har specialiserat sig på kallvattenpumpar. De avser att uppföra 
byggnad för att det egna företaget.

Sammanställning över verksamhetsområdet norr om Täppetleden redovi-
sas nedan. Den reserverade marken inkluderar denna reservation.  

Verksamhetsmark, totalt 46.250 m²

Såld 12.000 m²
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Reserverad 16.570 m²

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera och överlåta ca 11.470 m² mark inom del av fastigheten 

Kristianstad Horna 3:12 i verksamhetsområdet norr om Täppetleden i 
Åhus till E.M.S Teknik AB för en köpeskilling om 150 kr/m².

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-03.
Översiktskarta.
Reservationsavtal.
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KSAU § 25

Reservera och försälja del av Kristianstad Näsby 
35:4 och 35:47
Änr KS 2018/579 4.3.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kristianstad Barnomsorg, här Barnomsorgen, har tidigare reserverat mark 
vid Frostavägen. 

Parterna är överens om att Barnomsorgen erbjuds att reservera och förvär-
va del av fastigheterna Kristianstad Näsby 35:4 och Kristianstad Näsby 
35:47 vid Tvedegårdsvägen, se bifogad kartbilaga. Detta reservationsavtal 
ersätter tidigare träffat reservationsavtal mellan parterna.

Kristianstad Barnomsorg avser uppföra byggnad för förskola. Markområ-
det är på cirka 3.250 m² och säljs till ett markpris om 475 kr per m².

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Reservera samt överlåta del av fastigheten Kristianstad Näsby 35:4 och 

Kristianstad Näsby 35:47, för en köpeskilling om 475 kr per m² till 
Kristianstads Barnomsorg

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-09.
Översiktskarta.
Reservationsobjektet.
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KSAU § 26

Förskola inom Bajonetten 6
Änr KS 2018/270 4.3.2

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I enlighet med ingången avsiktsförklaring 2018-05-25 mellan Kristianstads 
kommun och Fastighets AB Bajonetten 6, godkänt av Kommunstyrelsen 
2018-03-21, har kommunledningskontoret i samverkan med C4 Teknik, 
Barn- och ungdomsförvaltningen och motparten upprättat ett förslag till 
samarbetsavtal i syfte att få till stånd en ny förskola inom den privatägda 
fastigheten Bajonetten 3, bakom Willys Hemma vid det s.k. Tempotorget. 
Avtalet går ut på att kommunen upphandlar en entreprenör för ombyggna-
tion av befintlig byggnad, men att det därefter är motparten som tecknar 
själva entreprenadkontraktet, för att på så vis säkerställa att projektet 
följer bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Den ombyggnation som planeras ska följa kommunens förskoleprogram 
konceptförskola, beslutad i Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-01.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna samarbetsavtalet avseende projekt för en ny förskola inom 

fastigheten Bajonetten 6.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteutlåtande 2018-12-19.
Samarbetsavtal undertecknat av motparten.
Översiktskarta.
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KSAU § 27

Revidering av delegationsordning för Kommunstyrelsen
Änr KS 2018/1298 1.3.1

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
På grund av införandet av en räddningsnämnd och att räddningstjänstens 
förvaltning nu lyder direkt under dess nya nämnd föreslås Kommunstyrelsens 
delegationsordning revideras. Kommunledningskontoret föreslår att revide-
ring enligt bilaga antas, att gälla för Kommunstyrelsen från 2019-01-24.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anta reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-01-24.

 Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-08.
Delegationsordning för kommunstyrelsen (förslag).
Nuvarande delegationsordning för Kommunstyrelsen.
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KSAU § 28

Ombud och ersättare till Kommuninvests förenings-
stämma 2019
Änr KS 2018/1360 1.4.1

Beslut
 Utse Peter Johansson (M) till ombud och Anders Tell (S) till ersättare på 

Kommuninvests föreningsstämma 2019-04-11.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har att utse ombud och ersättare till Kommunin-
vests föreningsstämma 2019-04-11 i Stockholm.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Utse ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-01-07.
Anmälan om ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 
2019, 2018-12-07.
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KSAU § 29

Utseende av ombud och observatörer till bolags-
stämmor för de kommunala bolagen 2019
Änr KS 2018/1397 1.2.5

Beslut
 Ärendet utgår.

       



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 30

Motion - Riksgymnasium för motorsport
Änr KS 2018/300

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsför-
valtningens tjänsteutlåtande 2018-11-08.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Peter Johansson (M) och Lena Ohlsson (M) har i en motion till Kommunfull-
mäktige föreslagit att Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att 
arbeta fram underlag som möjliggör etablering av ett Motorsports-
gymnasium på Wendesgymnasiet. Detta eftersom företrädare för Svenska 
Bilsportförbundet och Kristianstads Karting Klubb, enligt motionsställarna 
visar intresse för att gemensamt med Wendesgymnasiet starta en 
gymnasiedel med inriktning på motorsport. Vidare menar motionsställarna 
att en sådan skulle stärka intresset för det fordonstekniska programmet på 
Wendesgymnasiet.

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning inom barn- och utbildnings-
förvaltningen har genomfört en undersökning om möjligheterna att 
bedriva en idrottsutbildning inom motorsport i Kristianstads kommuns 
gymnasieskolor i ett samarbete med föreningar och specialidrottsförbund. 
Undersökningen visar att detta lämpligen görs inom Wendesgymnasiet och 
Fordons- och transportprogrammet och delvis i ett samarbete med övrig 
idrottsutbildning inom skolorna. Vidare visar undersökningen att det 
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lämpligen görs i ett samarbete med Svenska Bilsportsförbundet som 
specialidrottsförbund och Kristianstads Karting Klubb som förening. Detta 
eftersom möjligheter till att Svenska Bilsportsförbundet skulle stödja en 
sådan idrottsutbildning finns samt eftersom Kristianstads Karting Klubb är 
en väl renommerad förening och som dessutom har en anläggning, Åsum 
Ring, som angränsar till Wendesgymnasiet. Det andra specialidrotts-
förbundet inom motorsport, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, 
verkar inte se möjligheter till att stödja en sådan idrottsutbildning i 
Kristianstad så den inriktningen av motorsport är därför inte lämplig. 
Slutligen visar undersökningen också att en idrottsutbildning inom 
motorsport inom Wendesgymnasiet och Fordons- och transportprogram-
met skulle stärka och positivt utveckla både skolan och programmet.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är därför att Skolområde 
Gymnasieskola/Vuxenutbildning ska verka för att, tillsammans med 
Svenska Bilsportförbundet och Kristianstad Karting Klubb, undersöka 
möjligheterna till att ansöka om nationellt godkänd idrottsutbildning eller 
riksidrottsgymnasium inom motorsport.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Anse motionen besvarad med hänvisning till barn- och utbildnings-
förvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-08.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2018-11-27 § 80.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-11-08.
Barnkonsekvensanalys 2018-11-08.
Remiss 2018-04-04.
Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-13 § 53.
Motion 2018-03-12.
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KSAU § 31

Motion - Utredning om åtgärder för att underlätta för 
återvandring
Änr KS 2017/1001

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Reservationer

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) reserverar sig 
mot beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Yrkanden

Carl-Henrik Nilsson (SD) och Annelie Fälth Simonsson (SD) yrkar bifall till 
motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Arbete och välfärdsnämndens förslag till beslut mot 
Carl-Henrik Nilssons (SD) med fleras förslag till beslut och finner att Kom-
munstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Arbete och välfärdsnämndens 
förslag till beslut.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Björn Söder (SD) och 
Nicklas Nilsson (SD) om att kommunen ska utreda möjligheten att erbjuda 
ett kommunalt återvandringsbidrag samt inrätta en återvandringshandläg-
gare. Handläggarens uppdrag skulle vara att bistå i återvändandeprocessen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-16

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

och följa upp de återvändandes situation under den första tiden i hemlan-
det samt motverka fusk med återvandringsbidrag. I motionen framgår även 
att kommunen ska informera om återvandringsbidraget för hemvändande 
flyktingar och även i förekommande fall utbetala kommunala återvand-
ringsbidrag. Motionen har remitterats till Arbete och välfärdsnämnden för 
yttrande.

Arbete och välfärdsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att 
avslå motionen med anledning av att det är Migrationsverket som har 
uppdraget att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande att 
återvandra till sina hemländer. Arbete och välfärdsförvaltningen informe-
rar om möjligheten till återvandring till enskilda medborgare som tar 
kontakt, men de hänvisas vidare till Migrationsverket som är den myndig-
het vars uppdrag är att ge information i frågan. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-12-20 § 208.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-10-31.
Remiss 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-17 § 259.
Motion 2017-09-20.
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KSAU § 32

Motion - Angående ensamkommande, asylsökande 
ungdomar
Änr KS 2017/1219

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Birgitta Lööv (V) har lämnat motion till Kommunfullmäktige om att ensam-
kommande ungdomar i asylprocess som blir 18 år/uppskrivna i ålder, ska 
ges möjligheten att kunna bo kvar i sitt boende (familjehem, stödboende, 
HVB). I motionen beskrivs att en flytt till Migrationsverkets boenden inne-
bär att de måste lämna skolan, idrottslaget och kamratkretsen för att bo 
någon annanstans i landet. 

Arbete och välfärdsförvaltningen rekommenderar Kommunfullmäktige att 
avslå motionen med motiveringen att Migrationsverket är ansvarig för 
ensamkommande i asylprocess som är 18 år och äldre. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Avslå motionen.

Beslutsunderlag
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2018-12-20 § 209.
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2018-12-03.
Remiss 2018-01-11.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-12 § 311.
Motion 2017-09-20.
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