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Nämnd/Styrelse: Gemensam nämnd för fastighets- och 

arbetsplatsanknutna tjänster 

  

Sekreterare: Andrea Ax Karlsén  

Tfn: 044-135184 

E-post: andrea.karlsen@kristianstad.se 

 

  

Tid och plats Måndagen den 5 december 2022 kl. 14:30 

Rådhus Skåne rum 105 

 

 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 2022/1 

4 Verksamhetsplan och budget 2023 2022/7 

5 Intern kontroll 2022 2022/8 

6 Sammanträdesdagar 2023 2022/9 

 

Oscar Nilsson 

Ordförande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 

 

Gemensam nämnd för fastighets- och ar-
betsplatsanknutna tjänster 

2022-12-05  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

GN § 11 

Informationer 
Änr GN 2022/1 

Magnus Granholm, verksamhetschef, informerar om: 

• Åtgärder i samband med arbetsmiljörond 2022-10-19. 

• Husråd har genomförts 2022-11-23. 

• Energibesparande åtgärder i Rådhuset. 

Håkan Nilsson, enhetschef, informerar om: 

• Framtida lösning gällande skrivare för Regionen. 

• Utbyggnad av digital utrustning för hybridmöten i mötesrummen. 

• Plan för utbyte av teknisk utrustning i Sessionssal, kostnad tas ut på 
arbetsplatskostnad. 
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GN § 12 

Verksamhetsplan och budget 2023 
Änr GN 2022/7 

Beslut 
• Fastställa verksamhetsplan 2023 enligt bilaga 1. 

• Fastställa budget 2023 enligt bilaga 2. 

• Fastställa 2023 års arbetsplatskostnad i Rådhus Skåne till 21 300 kr.  

 

Sammanfattning 
Förslag till verksamhetsplan och budget 2023 för gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-16. 
Verksamhetsplan och budget 2023 - bilaga 2 budget. 
Slutsats facklig samverkan 2022-11-24 § 12. 

Kommunledningskontorets förslag till Gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 
• Gemensamma nämnden fastställer verksamhetsplan 2023 enligt bilaga 

1. 

• Gemensamma nämnden fastställer budget 2023 enligt bilaga 2. 

• Gemensamma nämnden fastställer 2023 års arbetsplatskostnad i  
Rådhus Skåne till 21 300 kr. 
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GN § 13 

Intern kontroll 2022 
Änr GN 2022/8 

Beslut 
• Godkänna granskningsrapporter för intern kontroll 2022 enligt bilaga 

2–4. 

• Godkänna sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 
2022 enligt bilaga 5. 

• Godkänna självskattning intern kontroll 2022 och gör den samlade 
bedömningen att den interna kontrollen varit standardiserad enligt  
bilaga 5. 

 

Sammanfattning 
Varje nämnd ansvarar för att det finns en organisation och en plan för hur 
det interna kontrollarbetet ska utföras inom sitt verksamhetsområde. Detta 
regleras i reglementet för intern kontroll. Uppföljning av den interna kon-
trollen ska årligen rapporteras till Kommunstyrelsen. I sam-band med 
uppföljningen ska en självskattning göras.  

Granskningen har genomförts i enlighet med av gemensamma nämnden 
fastställd intern kontrollplan för 2022, innehållande tre granskningsom-
råden, bilaga 1.  

En sammanfattande iakttagelse av arbetet med intern kontroll är att det 
skapats arbetsformer för intern kontroll. Kontrollmiljön för utvecklings-
arbetet är god. Processinventeringen och arbetet med att identifiera rele-
vanta kontroller är ett pågående arbete. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      

 

 
Sammanträdesdatum 

 

Gemensam nämnd för fastighets- och arbets-
platsanknutna tjänster 

2022-12-05  

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-16. 
Internkontrollplan 2022. 
Granskningsrapport 2022-1 säkerhetshantering. 
Granskningsrapport 2022-2 informationssäkerhet. 
Granskningsrapport 2022-3 hot o våld mot förtroendevalda. 
Årsrapport intern kontroll 2022. 
Slutsats facklig samverkan 2022-11-24 § 13. 

Kommunledningskontorets förslag till Gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 
• Gemensamma nämnden godkänner granskningsrapporter för intern 

kontroll 2022 enligt bilaga 2–4. 

• Gemensamma nämnden godkänner sammanfattning och resultat av 
arbetet med intern kontroll 2022 enligt bilaga 5. 

• Gemensamma nämnden godkänner självskattning intern kontroll 2022 
och gör den samlade bedömningen att den interna kontrollen varit 
standardiserad enligt bilaga 5. 
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GN § 14 

Sammanträdesdagar 2023 
Änr GN 2022/9 

Beslut 
• Godkänna sammanträdesdagarna för gemensam nämnd för fastighets- 

och arbetsplatsanknutna tjänster för år 2023. 

 

Sammanfattning 
Följande sammanträdesdagar föreslås för gemensam nämnd för fastighets- 
och arbetsplatsanknutna tjänster för år 2023: 

Nämndsmöte   Samverkansmöte 

2023-02-09 kl. 14.30  2023-01-30 kl. 10.30 

2023-05-25 kl. 14.30  2023-05-15 kl. 10.30 

2023-09-28 kl. 14.30  2023-09-18 kl. 10.30 

2023-11-23 kl. 14.30  2023-11-13 kl. 10.30 

Kallelse med dagordning utgår senast 7 dagar före sammanträdesdag. 

Gemensamma nämndens ordförande kan besluta om ändrade mötestider 
och extra möten senast en vecka innan aktuell mötestid. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-11-16. 
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Kommunledningskontorets förslag till Gemensam nämnd för 
fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster 
• Beslut att godkänna sammanträdesdagarna för Gemensamma  

Nämnden 2023. 
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GN § 15 

Återkoppling 
      

• Frågan om säkerhet vid regionens sammanträden har hanterats av 
gemensam service i dialog med regionen och kommit fram till att det 
inte var en situation som kräver några särskilda åtgärder. 
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