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GN § 5

Informationer
Änr GN 2019/1 1.2.7

 Avdelningschef Kristianstads kommun Stefan Bengtsson informerar om 
följande:

- Rådhuset

- Husrådet

- Arbetsmiljöronden

- Uppföljning av hyres och drift kostnaderna i Rådhus Skåne

- Ekonomisk uppföljning
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Utbyte av projektorerna i Rådhus Skåne
Änr GN 2019/7 2.12.3

Beslut
 Godkänna utbytet av huvuddelen av projektor i Rådhus Skånes 

sammanträdesrum under perioden 2019-06-01 – 2020-05-31.

Sammanfattning
Nuvarande projektorerna  har inte den kvalitén som efterfrågas vilket 
påverkar medarbetarnas användning av sammanträdesrummen negativt. 
Under våren har det genomförts prov med nya skärmar och ny teknik i 4 st 
sammanträdesrum, vilket har varit mycket positivt. Dessa skärmar kom-
mer att avropas via ett SLA med kommunens IT-avdelningen succesivt  
under det närmaste året.       

Förslag till Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsan-
knutna tjänster
 Godkänna utbytet av huvuddelen av projektor i Rådhus Skånes 

sammanträdesrum under perioden 2019-06-01 – 2020-05-31.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-01.
Kostnadskalkyl som redovisas på mötet.
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Upphandling av nytt bokningssystem
Änr GN 2019/6 2.6.1

Beslut
 Godkänna konkurrensutsättning av bokningssystemet.

Sammanfattning
Nuvarande avtal av för Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsan-
knutna tjänsters bokningssystem går ut 2019-10-30 vilket innebär att 
det krävs en ny konkurrensutsättning. 

Förslag till Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsan-
knutna tjänster
 Godkänna konkurrensutsättning av bokningssystemet.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-01.
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Intern kontroll 2019
Änr GN 2019/5 1.5.3

Beslut
 Fastställa processer enligt bilagda väsentlighets- och riskanalys 2019.

 Godkänna intern kontrollplan 2019.

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2019.

Sammanfattning
Intern kontrollgrupp för gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplat-
sanknutna tjänster har bestått av cheferna för serviceavdelningen och 
internserviceenheten samt controller inom kommunledningskontoret. 
Gruppen har uppdaterat de huvudsakliga processerna inom nämndens 
område och gjort en väsentlighets- och riskanalys, se bilaga 1. Organisa-
tionen 2019 föreslås vara densamma.

Den process som bedöms ha högst sammantagen risknivå är säkerhets-
hanteringen. Inom säkerhetsområdet innebär en förändrad hotbild i 
omvärlden att befintliga rutiner är i behov av översyn, ev. komplettering 
och tydliggörande. Således prioriteras säkerhetsprocessen i årets kontroll-
plan.

Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2019-01-23 ska varje nämnd i sin 
kontrollplan ta hänsyn till de gemensamma kontrollområden som 
Kommunstyrelsen fastställt för 2019 inom upphandling/inköp och HR-
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området. Gemensamma nämnden har tagit med dessa områden i sin 
internkontrollplan.

Anvisningar om innehåll och kontrollaktivitet i de gemensamma kontroll-
områdena distribuerades under mars månad.

2019 års intern kontroll ska vara avslutad senast 31 oktober och 
rapporterad och behandlad/beslutad av gemensamma nämnden senast 
30 november. Rapport tillställs kommunledningskontoret.

Förslag till Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsan-
knutna tjänster  
 Fastställa processer enligt bilagda väsentlighets- och riskanalys 2019.

 Godkänna intern kontrollplan 2019.

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2019.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-05-07.
Väsentlighets- och riskanalys 2019, bilaga 1.
Intern kontrollplan 2019, bilaga 2.
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Övrigt   

Beslut
 Ärendet utgår.
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