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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 7 oktober 2020 kl. 09:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

09:00-09:10 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet  

09:10-09:30 Barn- och utbildningsförvaltningens 
 förvaltningschef om arbetet i 
 verksamheten med särskilt fokus på skolstarten 
 efter sommaren 

09:30-09:50 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef om 
 arbetet i verksamheten med särskilt fokus på 
 besök på vård- och omsorgsboenden. 

2019/1244 

 09:50-10:20 Omsorgsnämndens remissvar avseende LSS-
 utredningen (SOU 2018:88) 

10:20-10:30 Kommundirektören 

10:30-11:30 Arbetet med olika delsträckor av vallskyddet 

 

4 Avtal om anläggningsarrende för mobilmast i Everöd 2019/286 

5 Uppdrag om beredskapslager 2020/668 

6 Redovisning av kommunövergripande handlingsplan för 
arbetsmarknadsåtgärder 2020 

2020/927 
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Ärenden  

7 Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns samtliga 
reglementen 

2020/1060 

8 Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2021 

2020/1074 

9 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster 

2020/1071 

10 Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen om 
stöd och service (LSS) 28 § 

2020/1053 

11 Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej 
verkställda beslut 

2020/1070 

12 Medborgarförslag - Kristianstads kommun ska snarast 
inrätta ett permanent Mirómuseum i Kristianstads 
stadskärna 

2020/253 

13 Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte inom omsorgen 2019/1005 

 

Pierre Månsson 
Ordförande 
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KSAU § 203 

Informationer 
Änr KS 2019/1244 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om det övergripande 
arbetet med coronaviruset, covid-19. 

 Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Kenth Olsson 
informerar om verksamhetens arbete med coronavirus, covid-19 med 
särskilt fokus på skolstarten efter sommaren. 

 Informationspunkter från omsorgsförvaltningen om arbetet med coro-
naviruset och Omsorgsnämndens remissvar avseende LSS-utredningen 
(SOU 2018:88) utgår. 

 Utvecklingsledare Anders Magnusson, projektledare Karl Erik Svens-
son, planeringsstrateg Jenny Moberg Persson och planeringsarkitekt 
Ann-Mari Lindberg informerar om arbetet med olika delsträckor av 
vallskyddet. 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Telefoniupphandlingen genom Skånes kommuner (tidigare Kom-
munförbundet Skåne) har nu vunnit laga kraft och ny operatör blir 
Telenor. 

- Kristianstads kommun, högskolan Kristianstad och studentkåren 
vid högskolan Kristianstad kommer gemensamt i ett projekt sträva 
efter att bli årets studentstad 2023 eller 2024. 
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KSAU § 204 

Avtal om anläggningsarrende för mobilmast i Everöd 
Änr KS 2019/286 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänn avtal om anläggningsarrende för mobilmast inom fastigheten  

Lyngbymölla 1:8. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Telia Towers Sweden AB önskar arrendera mark för placering av basstation  
för mobiltelefoni inom fastigheten Lyngbymölla 1:8. Då anläggningen är en  
stor investering önskar de ha en avtalstid på 10 år med besittningsskydd.  
Anläggningen krävs för att förstärka täckningen i området. Motparten har  
erhållit bygglov för anläggningen. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänn avtal om anläggningsarrende för mobilmast inom fastigheten  

Lyngbymölla 1:8. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-22. 
Avtal om anläggningsarrende undertecknat av motparten. 
Översiktskarta.
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KSAU § 205 

Uppdrag om beredskapslager 
Änr KS 2020/668 

Beslut 
 Återemittera ärendet till kommunledningskontoret för komplettering 

med finansiering och förtydligande av de båda alternativen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att ärendet återemitteras till kommunledningskonto-
ret för komplettering med finansiering och förtydligande av de båda alter-
nativen. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 2020-06-17 § 139 kommundirektören i uppdrag att: 

- utreda möjligheten att tillskapa beredskapslager för skydds-mate-
rial/skyddsutrustning för en pandemi eller annan kris som va-rar 
under högst 1 år. 

- beskriva hur en normalförbrukning/ett normalbehov beräknas 
samt hur stort behovet kan bli vid en eskalering av krisen/pande-
min. 

- beskriva vilket skyddsmaterial som innefattas, hur administration 
och fördelning hanteras samt lämpliga lokaler för förvaring och dis-
tribution inklusive en totalkostnad. 

- uppdraget redovisas i Kommunstyrelsen senast 21 oktober 2020. 
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Utredningen har tagit fram två alternativ till förslag avseende införskaffan-
det av beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning i Kristianstads 
kommun: 

Alternativ 1:  

Delta i arbetet med ett regionalt lager, men tillse att Kristianstads kommun 
har tillgång till ett eget lager om tre månaders normalförbrukning inklusive 
tre månaders pandemilager utifrån antagandet att vi har 1 % smittade 
brukare. Kostnad 2 717 tkr + 3 981 tkr = 6 698 tkr (2020 priser). 

Detta alternativ medför ingen extra kostnad för lageryta och kräver inte 
heller en utökad organisation för lagerhållningen.  

Alternativ 2: 

Skapa ett eget lager om tolv månaders normalförbrukning inklusive tre 
månaders pandemilager utifrån antagandet att vi har 1 % smittade bruka-
re. Kostnad 10 867 tkr + 3 981 tkr = 14 848 tkr (2020 priser). 

Detta alternativ medför ingen extra kostnad för lageryta och kräver inte 
heller en utökad organisation för lagerhållningen. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Att ta del av redovisningen avseende utredningen om möjligheterna att 

tillskapa ett beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning i Kristi-
anstads kommun. 

 Att fatta beslut enligt alternativ 1 eller 2 för lagerhållning av medicinsk 
skyddsutrustning i Kristianstads kommun. 

 Att fatta beslut om att ge Kommunledningskontoret i uppdrag att vida-
re utreda logistik och administration för lagerhållning av medicinsk 
skyddsutrustning i Kristianstads kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-08. 
Bilaga 1 – Beredskapslager 2020-08-19. 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-17 § 139.
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KSAU § 206 

Redovisning av kommunövergripande handlingsplan 
för arbetsmarknadsåtgärder 2020 
Änr KS 2020/927 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna halvårsrapporten för år 2020. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns arbetsmarknadspolitiska handlingsplan fastslår att 
kommunens förvaltningar och bolag ska eftersträva att ta emot deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är personer i arbetsmarknadsåt-
gärd ska utgöra motsvarande 6,3% av kommunens tillsvidareanställda.  

Under första halvåret 2020 var måluppfyllelsen i förhållande till den ar-
betsmarknadspolitiska handlingsplanen 4,6%. Anledningarna till att målet 
inte uppnåtts trots en ökande arbetslöshet är flera. En anledning är att 
antalet praktikanvisningar från Arbetsförmedlingen har varit fortsatt få, 5 
vid de månadsvisa mätningarna under våren 2020 jämfört med cirka 100 
under de inledande månaderna 2019. 

En annan anledning är att också antalet arbetsmarknadsanställningar ännu 
inte är uppe på lika höga nivåer som under 2018 och tidig vår 2019. I mars 
2019 hade exempelvis 197 personer en extratjänst och i juni är antalet 131. 
Antalet extratjänster har ökat succesivt under våren. Den satsning som 
gjordes i juni där Kommunstyrelsen tilldelade medel till arbetsmarknads-
anställningar har inneburit att ytterligare arbetsmarknadsanställningar 
påbörjades under juni månad. Placeringen har i huvudsak inte varit inom 
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kommunens verksamhetsområde varför dessa inte syns i denna redovis-
ning. 

Parallellt med dessa faktorer har vi även en pågående pandemi i form av 
Covid-19 som påverkar förmågan hos kommunens verksamheter att ta 
emot deltagare. Exempelvis har två enheter inom arbetsmarknadsverk-
samheten (Jobbförberedande gruppen och Sysselsättning och rehabilite-
ring) begränsat sitt deltagarantal vilket dels inneburit att inte alla arbets-
marknadsanställningar som planerats inte kunnat påbörjas men också att 
övriga arbetsmarknadsinsatser fått pausas. 

Sammantaget är det flera faktorer som spelar in, men verksamheten analy-
serar läget kontinuerligt och arbetar strategiskt att nå mot målnivån på 
6,3%. En djupare analys lämnas i samband med årsredovisningen den 
arbetsmarknadspolitiska handlingsplanen i februari månad. 

En barnkonsekvensanalys biläggs ej till detta ärende då ärendet gäller 
uppföljning av beslutad arbetsmarknadspolitisk handlingsplan. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna halvårsrapporten för år 2020. 

Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-08-27 § 115. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-03. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplansplan – halvårsrapport 2020-08-05. 
Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan, antagen 2020-03-18. 
Bilaga Arbetsmarknadspolitisk handlingsplan 2020.
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KSAU § 207 

Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns samtliga  
reglementen 
Änr KS 2020/1060 

Beslut 
 Skicka förslag om ett gemensamt reglemente på remiss till samtliga 

nämnder i Kristianstads kommun med svar senast 2020-11-23. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
Projektgruppen har genomfört en förstudie, vars främsta syfte är att ta 
ställning till om varje nämnd ska ha kvar separata reglementen som idag 
eller om nämnderna ska ha ett gemensamt reglemente. 

Utifrån den nuläges- och omvärldsanalys som genomförts i förstudien 
föreslår projektgruppen att alla nämnder, det vill säga kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, i kommunen ska ha ett gemensamt reglemente.  

Då detta är ett beslut som påverkar samtliga nämndernas reglementen 
föreslår kommunledningskontoret att förslaget om ett gemensamt regle-
mente skickas på remiss till samtliga nämnder i Kristianstads kommun 
med svar senast 2020-11-23. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 Skicka förslag om ett gemensamt reglemente på remiss till samtliga 

nämnder i Kristianstads kommun med svar senast 2020-11-23. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-28. 
Förstudie 2020-09-14.
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KSAU § 208 

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 2021 
Änr KS 2020/1074 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2021 enligt bilaga, 
VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 

Reservationer 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) reserverar sig skriftligt mot beslu-
tet enligt följande: 

”Den rapport som presenterats i beslutsunderlaget skiljer sig helt mot den 
rapport som föranledde beslut om taxa för 2020 och planen för 2020-2025 
som en enig nämnd ställde sig bakom.  

Det är rimligt att Tekniska nämnden krävs på en analys kring anledningar-
na till att nämnden inte kan hålla sig i de kostnadsramar Kommunfullmäk-
tige fastställt och de distansmål som fastslagits i styrkort från nämnden. 
Tekniska nämnden bör återgå till det styrdokument som rapporten för 
2020-2025 föreslog och utöva ekonomistyrning på förvaltningen utifrån 
denna tills en aktuell VA-plan är på plats. För att inte ytterligare fördröja 
ledningsförnyelse föreslog den socialdemokratiska gruppen att den höjning 
som förvaltningen presenterat stramas åt och framåt, när en aktuell VA-
plan kan presenteras, bromsas ytterligare gällande anslutningskostnader i 
enlighet med rapporten som en enig nämn ställt sig bakom för taxa 2020.” 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår att Tekniska nämndens 
förslag gällande anläggningsavgiften sänks med 4 procentenheter, till 7 
procent, från ursprungsförslaget 11 procents höjning. I övrigt ställer sig 
Socialdemokraterna bakom Tekniska nämndens förslag till VA taxa. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Tekniska nämndens förslag till beslut mot Anders Tells 
(S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutar enligt Tekniska nämndens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
VA-taxans brukningsavgifter har höjts årligen sedan 2017. För att täcka de 
kommande kostnadsökningarna, framför allt på grund av ökade investe-
ringsbehov och eftersatt underhåll av verk och ledningsnätet samt att få 
resultatfonden i balans, föreslås en höjning av brukningsavgiften med 12 % 
från 2021-01-01. En fortsatt årlig översyn av VA-taxan rekommenderas 
framgent för att minimera osäkerheten i antaganden vad gäller ränta på 
lånat kapital, genomförandegraden på planerade investeringar, samt för att 
täcka eventuella oförutsedda händelser. 

Anläggningsavgiften skall regleras enligt beslutad VA-taxa med avseende 
på index. 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa ny VA-taxa att gälla från och med 1 januari 2021 enligt bilaga, 
VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 
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Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 93. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-03. 
Rapport – Taxa för Kristianstad kommuns allmänna vatten- och avloppsan-
läggningar 2021. 
Analys av för låg kostnadstäckning vid anslutning av kommunalt VA. 
VA-utbyggnad sammanfattning 2020-07-07 inför TN september 2020. 
Bilaga - VA-taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten- och avlopps-
anläggningar 2021. 
Barnkonsekvensanalys.
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KSAU § 209 

Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster 
Änr KS 2020/1071 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-
vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvattenfastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt 6 § Vattentjänstlagen bestämma det geografiska 
område inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas genom allmän VA-an-
läggning. Huvudmannen lämnar förslag på vilka fastigheter som ska ingå i 
verksamhetsområdet. Tekniska förvaltningen bedömer att de allmänna 
vattentjänsterna försörjning av dricksvatten, spillavlopp, dagvatten-gata 
och dagvatten-fastighet behöver ordnas enligt bifogade förteckningar och 
kartor med grund i de behovsbedömningar som presenteras för respektive. 

Föreslagna områden är: 

Hammar 9:168 – 182 
Härlövs handelsområde, del av 
Norra Åsum, i området, Navvägen och Ekervägen 
Näsby, fastigheterna Näsby 35:70-72, Infanteristen 5 och 8 
Öllsjö 67:139 
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Horna - Koriandern 1 – 8 
Balsby 12:56 - 57 

Tekniska nämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Utvidga verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna dricks-
vatten, spillvatten och dagvatten gata och dagvattenfastighet så att det 
omfattar fastigheterna enligt bifogad förteckning och karta. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2020-09-24 § 92. 
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-25. 
Kartbilagor med förteckning över berörda fastigheter (Bilaga 1, 2, 3, 4, 
5,6,7). 
Barnkonsekvensanalys för barn 0-18 år.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-07  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 210 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut 
Änr KS 2020/1053 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas 
rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till 
kommunens revisorer och IVO Individbaserade rapporter). 

Omsorgsnämnden rapporterar 30 juni 2020, 28 st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader.  

Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 24 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

Ett beslut med avbruten verkställighet. 
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Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2020-09-09 § 103. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-06-30. 
Rapport över ej verkställda beslut.
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KSAU § 211 

Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om 
ej verkställda beslut 
Änr KS 2020/1070 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen (2001:453) ska Arbete och välfärds-
nämnden en gång per kvartal lämna en statistikrapport över hur många av 
nämndens gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska även 
lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut 
enligt SoL 4 kap 1§ som inte har verk-ställts på nytt inom tre månader från 
den dag då verkställigheten avbröts. 

Bilagda statistikrapport avser beslut enligt SoL 4 kap 1§ fattade av social-
nämnden före 2020-03-31 och som ej verkställts inom tre månader (2 st.). 
Några avbrutna verkställigheter som inte verkställts på nytt finns inte att 
rapportera för denna period. 

Arbete och välfärdsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Överlämna rapporten till Kommunfullmäktige. 
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Beslutsunderlag 
Arbete och välfärdsnämndens beslut 2020-09-24 § 126. 
Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-02. 
Förteckning över ej verkställda beslut per 2020-06-30. 
Barnkonsekvensanalys.
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KSAU § 212 

Medborgarförslag - Kristianstads kommun ska  
snarast inrätta ett permanent Mirómuseum i  
Kristianstads stadskärna 
Änr KS 2020/253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att  

Kristianstads kommun ska inrätta ett permanent Mirómuseum i Kristian-
stads stadskärna. Förslagsställaren anser att inrättande av ett permanent 
Miromuseum skulle öka Kristianstads attraktionskraft och locka köpstarka 
besökare från såväl Sverige som andra länder. På så vis skulle ett museum 
också bidra till arbetet med en levande stadskärna. 

Kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristian-
stads konsthall ser ett stort värde i den unika konstsamling som Nils Try-
dings omfattande och unika donation är. 

Samlingen förvaras och förvaltas av Kristianstads Konsthall, vilket följer 
donationsbrevet. Ett urval ur samlingen presenteras under delar av året i 
Mirorummet, konsthallens mindre utställningsrum, där verken löpande 
byts ut och på så vis görs tillgängliga över tid. 

Samlingen kommer åter att visas i sin helhet 2022 på Kristianstads konst-
hall, vilket följer donatorns önskemål om att göra detta minst var tionde år. 
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Samlingen hyrs regelbundet ut till olika offentliga utställningsrum, konst-
hallar och bibliotek för att fler ska kunna ta del att denna konstskatt. Även 
detta följer donatorns önskemål. I donationsbrevet framgår också att in-
riktningen på barn och ungdomar är mycket angelägen, samt att samlingen, 
där så är möjligt visas utan avgift för åskådaren. 

Produktion av en bok kring Nils Trydings donation med katalogdel över 
samlingen pågår. Konsthallschefen Marika Reuterswärd, förre konsthalls-
chefen Thomas Kjellgren, Joan Mirós barnbarn Joan Punyet Miró och dona-
torn Nils Tryding har bidragit med texter. För formgivningen står Sune 
Nordgren. 

Kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Kristian-
stads konsthall anser, liksom donatorn, att det vore mycket positivt att 
kunna visa hela samlingen i en permanent utställning. Att inrätta ett muse-
um för detta ändamål är dock en satsning som kräver ett professionellt 
förhållningssätt och ekonomiska förutsättningar för ändamålsenliga loka-
ler, personal och drift. I nuläget finns inte möjlighet för Kristianstads kom-
mun att prioritera en sådan satsning. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-09-01. 
Yttrande över förslag till beslut 2020-09-21. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-09-07. 
Remiss 2020-03-20. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-10 § 46. 
Medborgarförslag 2020-02-17.
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KSAU § 213 

Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte inom omsorgen 
Änr KS 2019/1005 

Beslut 
 Motionen återremitteras till Omsorgsnämnden för komplettering av ett 

ställningstagande av nämnden det vill säga om nämnden föreslår 
Kommunfullmäktige att bifalla, besvara eller avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att motionen återremitteras till Omsorgsnämnden för 
komplettering av ett ställningstagande av nämnden det vill säga om nämn-
den föreslår Kommunfullmäktige att bifalla, besvara eller avslå motionen. 

 

Sammanfattning 
Dan Berger (S), Helen Persson (S), Kristina Lindbåge (S) och Ulrika Toll-
gren (S) föreslår i en motion att införa ett arbetsmiljölöfte inom omsorgen. 

Omsorgsförvaltningen har för var och en av motionens föreslagna punkter 
kommenterat nuläget ur förvaltningens perspektiv samt det som planeras 
för framåt av förvaltningen inom området. 

Omsorgsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Lämna förvaltningens remissvar till Kommunstyrelsen för vidare be-

redning. 
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Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut 2020-09-09 § 102. 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-08-25. 
Remiss 2019-11-14. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-15 § 225. 
Motion 2019-10-10.
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