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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 1

Informationer
Änr KS 2018/9

 Kommundirektör Christel Jönsson ger en lägesrapport från 
kommunledningskontoret.
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KSAU § 2

Rapport intern kontroll 2017 för kommunkoncernen
Änr KS 2018/27

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2017.

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2017 varit god.

 För nämnderna fastställa de gemensamma kontrollområdena, inklusive 
riskbedömning 2018 inom avtalshantering, upphandling/inköps-
styrning och arbetsmiljö med koppling till rehabilitering/hälso-
främjande arbete. För bolagen fastställa upphandlingsverksamhet som 
gemensamt kontrollområde.

 Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för 
2018 senast den 30 april och i kontrollplanen ta hänsyn till de gemen-
samma kontrollområdena som fastställs i detta beslut.

 Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från 
kommunledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering 
senast den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets 
instruktioner.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att 
implementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från 
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Informell intern kontroll” till nivån 
”Övervakad intern kontroll

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern 
kontroll inom hela kommunen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i 
reglementet för intern kontroll samt i företagspolicyn.

För 2017 har nämnder och bolag lämnat in uppföljningsrapporter för 
arbetet med intern kontroll. Nämnder och bolag har tagit beslut om intern 
kontrollarbetet under november/december 2017. Samtliga nämnder och 
bolag har också redovisat intern kontrollarbetet i samma 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 fyra nivåer: Svag, Tillfredsställande, 
God och Mycket god. I följande matris visas ställningstagandet för samtliga 
ingående nämnder och bolag.

Självskattning av arbetet och resultatet med
intern kontroll 2017 

Nämnd/Bolag Svag
Tillfreds-
ställande God

Mycket 
god

KS/Kommunlednings-
kontoret X

KS/Räddningsnämn-
den X

Barn- och utbildnings-
nämnden X

Omsorgsnämnden X

Arbete- och välfärds-
nämnden X

Tekniska nämnden X

Kultur- och fritids-
nämnden        X
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Byggnadsnämnden X

Miljö- och hälso-
skyddsnämnden X

Östra Skånes Hjälpme-
delsnämnd X

Gemensam nämnd X

AB Kristianstadsbyg-
gen X

C4 Energi AB X

Kristianstads Renhåll-
nings AB

       X
Kristianstad Airport 
AB X

Åhus Hamn & Stuveri 
AB X

Krinova AB X

Kontrollområden 2018

Av de identifierade gemensamma kontrollområdena föreslås följande vara 
obligatoriska kontrollområden för nämnderna 2018.

1.  Avtalshantering

2.  Upphandling/inköpsstyrning

3.  Arbetsmiljö, koppling till rehabilitering/hälsofrämjande arbete

Områdena har valts genom riskbedömning och prioritering inom de 
administrativa processerna samt revisionsrapporter.
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Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna rapporteringen av intern kontroll i nämnder och bolag 2017.

 Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen i nämnder och 
bolag under 2017 varit god.

 För nämnderna fastställa de gemensamma kontrollområdena, inklusive 
riskbedömning 2018 inom avtalshantering, upphandling/inköps-
styrning och arbetsmiljö med koppling till rehabilitering/hälso-
främjande arbete. För bolagen fastställa upphandlingsverksamhet som 
gemensamt kontrollområde.

 Uppmana nämnder och bolag att fastställa sin egen kontrollplan för 
2018 senast den 30 april och i kontrollplanen ta hänsyn till de gemen-
samma kontrollområdena som fastställs i detta beslut.

 Uppmana nämnder och bolag att arbeta efter anvisningar från 
kommunledningskontoret och lämna rapport samt självvärdering 
senast den 30 november i enlighet med kommunledningskontorets 
instruktioner.

 Uppdra åt kommunledningskontoret att fortsätta arbetet med att 
implementera riktlinjer och införa ett strukturerat ramverk för intern 
kontroll med målsättningen att utveckla den interna kontrollen från 
nuvarande bedömd mognadsgrad ”Informell intern kontroll” till nivån 
”Övervakad intern kontroll”.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-05.
Rapport med sammanfattning och resultat av arbetet med intern kontroll 
2017 för:

Kommunstyrelsen – Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen/Räddningsnämnden – Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Arbete och välfärdsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd
Gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster
AB Kristianstadsbyggen
C4 Energi AB
Kristianstads Renhållnings AB
Kristianstad Airport AB
Åhus Hamn & Stuveri AB 
Krinova AB

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2018.
Kommungemensamma kontrollområden 2018.
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KSAU § 3

Revidering av riktlinjer för fakturering och krav-
verksamheten
Änr KS 2017/1351

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Riktlinjer för fakturering och kravverksamheten fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag på reviderade riktlinjer för 
kommunens fakturering och kravverksamhet.

Kommunledningskontoret har genomfört en översyn av riktlinjerna för 
kommunens fakturering och kravverksamhet och lämnar förslag på 
reviderade riktlinjer till kommunstyrelsen. 

De ändringar som föreslås avser textmässiga redigeringar och 
förtydliganden. Bland annat förtydligas att för  ärenden gällande 
avbetalning av anläggningsavgifter inom vatten och avlopp finns särskilda 
riktlinjer som kommer att fastställas av tekniska nämnden. Förtydligande 
görs också om att kommunen kan anlita externt inkassoföretag för 
handläggning av inkassokrav vilket kan komma att bli aktuellt under 2018. 
Hittills har handläggning av inkassokrav skett i egen regi.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Riktlinjer för fakturering och krav-verksamheten fastställs enligt 

kommunledningskontorets förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-22.
Reviderat förslag till riktlinjer för fakturering och kravverksamheten, 
2017-12-20.
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KSAU § 4

Tider för budgetprocessen under 2018
Änr KS 2018/42

Beslut
 Godkänna förslag till budgetprocess för 2018, enligt förslag.

Sammanfattning
Förslaget till budgetprocess under det första halvåret 2018 har stort sett 
samma upplägg som under motsvarande period 2017 och innebär att 
kommunstyrelsen tar beslut om planeringsförutsättningar för nämnder 
och förvaltningar vid sitt sammanträde i juni.

Budgetprocessen under hösten skiljer sig mot föregående år som en följd 
av att det är valår. Flera av höstens tider får därför anses vara preliminära. 
I tidsschemat är inlagt att kommunfullmäktige tar beslut om budget 2019 
vid sitt sammanträde i december.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott
 Godkänna förslag till budgetprocess för 2018, enligt förslag.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-09.
Plan för budgetprocessen under 2018, daterad 2018-01-09.
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KSAU § 5

Försäljning av Skatan 19
Änr KS 2016/880

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och  
avseende försäljning av fastigheten Skatan 19 för en 

köpeskilling om 5.100.000 kronor.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunen har ägt marken sedan 1957. Kommunen uppförde 1978 en 
byggnad för att inrymma förskola. Under tiden fram till 2002 har Tobak-
slyckans förskola varit lokaliserad här, därefter har byggnaden endast 
använts för tillfälliga lösningar. De sista åren har byggnaden nyttjats av 
Åhus Simsällskap. Föreningen är idag lokaliserad till andra lokaler och 
byggnaden står oanvänd. Fastigheten är i gällande detaljplan utlagd som 
mark för bostad.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-22, § 56 att Skatan 19 skulle säljas.

Fastigheten har varit utannonserad till försäljning under november i 
Kristianstadsbladet, www.kristianstad.se och på Objektvision. Vid tiden för 
intresseanmälans utgång hade femton personer/företag anmält sitt 
intresse och var med i budgivningsprocessen som hanterades i enlighet 
med de förutsättningar som angavs i försäljningsprospektet.
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Kommunledningskontoret föreslår att fastigheten säljs till  
som är beredda att betala 5.100.000 kronor vilket var 

det högsta budet. Tillträde kan ske den 3 april 2018.

Fastighetens bokförda värde är cirka 429.000 kronor.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige:

 Godkänna köpekontrakt mellan Kristianstads kommun och  
avseende försäljning av fastigheten Skatan 19 för en 

köpeskilling om 5.100.000 kronor.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-20.
Översiktskarta.
Köpekontrakt.
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KSAU § 6

Upplåtelse av Grinden 4
Änr KS 2017/1268

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna tomträttsupplåtelsen av fastigheten Kristianstad Grinden 4 

till Kristianstad Streaming AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstad Streaming AB, här företaget, har inkommit en förfrågan av att 
förvärva fastigheten för att kunna bedriva uthyrningsverksamhet för 
tillfälligt boende inom fastigheten.

Parterna har enats om en lösning för företaget som innebär att fastigheten 
upplåtes med tomträtt till Kristianstad Streaming AB för en årlig summa 
om 8.044 kronor vilken baseras på värdet av fastigheten. Första upplåtelse-
tiden är på 20 år med 20 års förlängning med början 2018-04-01, se bifogat 
tomträttskontrakt. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna tomträttsupplåtelsen av fastigheten Kristianstad Grinden 4 

till Kristianstad Streaming AB.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-05.
Översiktskarta.
Tomträttskontrakt.
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KSAU § 7 

Detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m.fl.,  
Helgedalsskolan i Kristianstad BN 2016-279 
Änr KS 2016/80 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m.fl., Helgedalsskolan i  
Kristianstad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 

Planläggningen omfattar ett markområde norr om nuvarande Helgedals-
skolan på Helgedal som består av skogsvegetation och odlingsmark.  
Detaljplanen möjliggör ett utökat skolområde så att tillräckliga ytor för lek,  
idrott, parkering och angöring kan tillgodoses i samband med att  
Helgedalsskolan byggs ut och en ny förskola uppförs. Samtidigt möjliggörs  
en ny tillfart till skolområdet norrifrån via Norra vägen för att avlasta  
Sibyllevägen från biltrafik. 

Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 

Föreslå Kommunfullmäktige: 

• Anta detaljplan för del av Hedentorp 1:20 m.fl., Helgedalsskolan i  
Kristianstad. 
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Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens beslut 2017-11-28 § 206. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-15. 
Plankarta med bestämmelser 2017-11-15. 
Planbeskrivning inklusive behovsbedömning för miljökonsekvens- 
beskrivning 2017-11-15. 
Granskningsutlåtande 2017-11-15. 
Samrådsredogörelse 2017-08-14. 
Trafikutredning Helgedalsskolan 2016-12-16. 
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KSAU § 8

Överklagande av upphävandebeslut avseende 
detaljplan för Yngsjö 3:36 och Yngsjö 3:154 utmed 
Björkstigen i Åhus, Kristianstads kommun
Änr KS 2011/1069

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.
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KSAU § 9

Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Änr KS 2018/7

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 

Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård om samverkan vid utskrivning.

 Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård kommer från och med 2018-01-01 att ersättas av lagen 
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild överens-
kommelse om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan 
tidpunkt (enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter 
utskrivningsklar) eller med annat belopp än det som motsvarar 
genomsnittskostnaden i riket (enligt 5 kap. 6§) (bestäms årligen). Övriga 
delar i lagen är inte förhandlingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller 
lagen i sin helhet.

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med Region Skåne, kommit 
överens om och tagit fram ett förslag på överenskommelse som bilägges. 
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Processen har letts av förbundsdirektör Monica Holmquist och region-
direktör Alf Jönsson.

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen
 Teckna överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 

Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård om samverkan vid utskrivning.

Beslutsunderlag
Omsorgsnämndens beslut 2017-12-14 § 115.
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-11-29.
Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård om samverkan 
vid utskrivning förslag 2017-11-24.
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KSAU § 10

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för kommunlednings-
kontoret 2017
Änr KS 2017/1361

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 

likabehandling och samverkan 2017 och handlingsplan 2018 för 
kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat under 
året och vad som åstadkommits. Syftet med den årliga uppföljningen är att 
undersöka om insatserna på områdena bidragit till att skapa en förbättrad 
verksamhet och arbetsmiljö. Resultatet utgör en del av grunden i det 
ständigt pågående utvecklingsarbetet i verksamheten och kommer att ingå 
i verksamhetsplaneringen för kommunledningskontoret 2018.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 

likabehandling och samverkan 2017 och handlingsplan 2018 för 
kommunledningskontoret.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-21.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan på övergripande nivå för kommunledningskontoret 2017.
Redovisning av genomförda åtgärder inför årlig uppföljning av systema-
tiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan för kommunled-
ningskontoret 2017.
Handlingsplan vid risker och utvecklingsbehov i arbetsmiljön som inte kan 
åtgärdas omedelbart för kommunledningskontoret 2017.
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KSAU § 11

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för Räddningstjänsten 
2017
Änr KS 2017/1300

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 

likabehandling och samverkan för Räddningstjänsten 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Redovisning av Räddningstjänstens årliga uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för år 2017.

Räddningstjänstens förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, 

likabehandling och samverkan för Räddningstjänsten 2017.

Beslutsunderlag
Räddningstjänstens tjänsteutlåtande 2017-12-06.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan på övergripande nivå för räddningstjänsten 2017.
Redovisning av genomförda åtgärder inför årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan för 
räddningstjänsten 2017.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Handlingsplan vid risker och utvecklingsbehov i arbetsmiljön som inte kan 
åtgärdas omedelbart för räddningstjänsten 2017.
Medarbetarenkäten 2016 Utvecklingsområden.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 12

Uppföljning arkivmyndighetens tillsyn
Änr KS 2017/1364

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna bifogade rapporter för respektive myndighet gällande 

uppföljning 2017 av arkivtillsyn 2015/2016.

 Godkänna tillsynsplan 2018 för de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för Kristianstads kommun och ska 
enligt arkivlagen och arkivförordningen utöva tillsyn vid kommunens 
myndigheter gällande arkivbildning och arkivvård. Kommunarkivet 
planerar och genomför tillsynen på arkivmyndighetens uppdrag. Under 
2015/2016 genomfördes tillsyn avseende hantering av allmänna 
handlingar på papper och digitalt. PwC anlitades för att under 2016 
genomföra tillsynen vid kommunstyrelsen.

I enlighet med tillsynsrapport till kommunstyrelsen KS 2016-12-21 § 307 
har uppföljning av rekommenderade åtgärder genomförts under 2017. 
Resultat av uppföljningen framgår i bifogade rapporter, som tidigare har 
skickats för kännedom till respektive förvaltning. (I bifogade rapporter 
framkommer också att det finns behov att uppdatera och förtydliga rikt-
linjer för digital hantering, och i förekommande fall även fastställa nya 
riktlinjer.)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Tillsynsplan 2018 för de kommunala bolagen har även tagits fram i 
enlighet med rekommendation i tillsynsrapporten KS 2016-12-21 § 307.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Godkänna bifogade rapporter för respektive myndighet gällande 

uppföljning 2017 av arkivtillsyn 2015/2016.

 Godkänna tillsynsplan 2018 för de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-12-28.
Rapporter uppföljning arkivtillsyn till respektive förvaltning 2017.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 13

Utseende av ombud och observatörer till bolagsstämmor 
för de kommunala bolagen
Änr KS 2017/1320

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Ärendet hänskjuts direkt till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
De kommunala bolagen håller årsstämma enligt nedan.

Kommunstyrelsen har att utse ombud och observatörer till bolagsstämmor.

Bolag Tid Plats

Krinova AB 2018-02-26 kl. 15:00 Rådhus Skåne

Kristianstads Airport AB 2018-04-12 kl. 13:00 Flygplatsen

Åhus Hamn & Stuveri AB 2018-03-22 kl. 17:00 Åhus Gästis

C4 Energi AB 2018-04-26 kl. 17:00 Rådhus Skåne

AB Kristianstadsbyggen 2018-04-12 kl. 17:00 Huvudkontoret

Kristianstads Renhållnings AB 2018-04-09 kl. 11:30

Kristianstads Kommunföretag AB I april per capsulam.

Kristianstads Industribyggnads AB I mars per capsulam.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Utse ombud och observatörer till bolagsstämmor från och med 

årsstämman 2018 intill årsstämman 2019.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-01-08.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

KSAU § 14

Medborgarförslag - Lokaler till ideella föreningar
Änr KS 2017/51

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20. Om förslagsställarens alla 
önskemål ska bli tillgodosedda krävs nya lokaler. I kommande budget 
2018 och flerårsplan 2019-2020 finns inget upptaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
En förslagsställare som representerar PRO Kristianstad, föreslår i ett 
medborgarförslag att kommunen tillhandahåller en samlingslokal som 
ideella föreningar kan ansluta sig till samt att en förening bildas för att 
hantera skötsel, uthyrning etc. Om förslagsställarens alla önskemål ska bli 
tillgodosedda krävs nya lokaler. I kommande budget 2018 och flerårsplan 
2019-2020 finns inget upptaget.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
 Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till kommunlednings-

kontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20. Om förslagsställarens alla 
önskemål ska bli tillgodosedda krävs nya lokaler. I kommande budget 
2018 och flerårsplan 2019-2020 finns inget upptaget.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-20.
Yttrande över förslag till beslut 2017-12-20.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-12-07.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-09-14 § 90.
Kultur- fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-08-31.
Remiss 2017-07-12.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 77.
Medborgarförslag 2017-01-12.
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KSAU § 15

Medborgarförslag - Arbeta aktivt med att förverkliga 
de 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030
Änr KS 2017/12

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Bifalla medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget.

Sammanfattning
Kristianstad, föreslår i medborgarförslaget att Kristianstads 

kommun aktivt ska arbeta för att förverkliga de 17 målen i Agenda 2030.

Agenda 2030 och de 17 globala målen står i samklang med Kristianstads 
kommuns ambition att arbeta långsiktigt och hållbart utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna. Genom de uppdrag som finns i Kristianstads 
kommun inryms mycket av det som finns i Agenda 2030 och de globala 
målen. Arbetet med hållbar utveckling är omfattande men kan förstärkas 
ytterligare genom en tydligare anknytning till de globala målen.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Bifalla medborgarförslaget.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-17

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-11-09.
Yttrande över förslag till beslut 2017-12-21.
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2017-12-07.
Remiss 2017-06-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-14 § 78.
Medborgarförslag 2017-01-03.
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