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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 13 januari 2021 kl. 10:00, 

Rådhus Skåne rum 310. 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Informationer 

Arbetet med coronaviruset, covid-19 

10:00-10:20 Kommundirektören om det övergripande 
 arbetet 

10:20-10:40 Omsorgsförvaltningens förvaltningschef om 
 arbetet i verksamheten 

2021/4 

 10:40-11:10 Kommunstyrelsens personalutskotts presidium 
 om löneöversyn 2021 

11:10-11:20 Kommundirektören 

 

4 Försäljning av del av Nocken 1 2020/943 

5 Nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp 2020/1122 

6 Tillfällig in- och utfartsväg till Härlövs handelsområde 2017/27 

7 Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike 2021-2025 

2020/1317 

8 Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 
paragraf 2 

2020/1215 

9 Arkivmyndighetens tillsyn och uppföljning av kommunala 
bolag 2020 

2020/54 
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Ärenden  

10 Begäran om överlåtelse av tillsyn 2020/1430 

11 Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens 
verksamhetsområde 

2020/1416 

12 Representant till Kommuninvests medlemssamråd 2021 2020/1405 

13 Medborgarförslag - Sänk åldern för gratis busskort till 70 
år 

2020/972 

14 Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 2016/452 

 

Peter Johansson 
Ordförande 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 1 

Informationer 
Änr KS 2021/4 

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

 Ersättare för Omsorgsnämndens ordförande Camilla Palm (M), Om-
sorgsnämndens vice ordförande Kristina Lindbåge (S) och omsorgsför-
valtningens förvaltningschef Camilla Gärdebring informerar om verk-
samhetens arbete med coronavirus, covid-19. 

 Kommundirektör Christel Jönsson informerar om: 

- Många av kommunens anställda har beställt sin julgåva. 

- Planerat möte med Trafikverket om utbyggnaden av vallskydd. 

- Projektmedel beviljat från Vinnova för smart realtids övervakat VA-
system för uppmätt bräddning med direktkopplad dataanalys. 
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KSAU § 2 

Försäljning av del av Nocken 1 
Änr KS 2020/943 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Försälja 2.250 m² mark inom fastigheten Kristianstad Nocken 1 inom 

Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Tectum Fastigheter AB för en 
köpeskilling om 787.500 kr. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Tectum Fastigheter AB äger fastigheten Kristianstad Nocken 3. Företaget 
har fått en förfrågan om att bygga en industrihall till en extern hyresgäst.  

För att säkerställa att byggnationen till hyresgästen kan lokaliseras inom 
fastigheten behöver Tectum Fastigheter AB förvärva ytterligare mark.  

Parterna är överens om att Tectum Fastigheter AB kan förvärva 2.250 m² 
mark genom överenskommelse om fastighetsreglering för en köpeskilling 
om 350 kr/m², vilket ger en köpeskilling på 787.500 kronor. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Försälja 2.250 m² mark inom fastigheten Kristianstad Nocken 1 inom 

Nya Ängamöllans verksamhetsområde till Tectum Fastigheter AB för en 
köpeskilling om 787.500 kr. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-10. 
Översiktskarta. 
Överenskommelse om fastighetsreglering.
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KSAU § 3 

Nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp 
Änr KS 2020/1122 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna förslaget om nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Oppmanna – Vånga Bygderåd planerar att göra en vandringsled runt Arkel-
storpsviken. Leden kommer delvis gå över kommunen fastigheter. Därav 
önskar de att få bibehålla vandringsled på befintliga vägar och stigar på 
kommunens mark genom ett nyttjanderättsavtal. För att kunna söka stöd 
hos jordbruksverket för projektet behöver avtalstiden vara över 5 år.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna förslaget om nyttjanderättsavtal för vandringsled i Arkelstorp. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-09. 
Karta över hela vandringsleden. 
Nyttjanderättsavtal.
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Tillfällig in- och utfartsväg till Härlövs handelsområde 
Änr KS 2017/27 

Beslut 
 Godkänna att kommunledningskontoret iordningställer en tillfällig in- 

och utfartsväg till Härlövs handelsområde till en kostnad om cirka 1,8 
miljoner kronor. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av Kommunledningskontoret kost-
nadsberäknat en tillfällig in- och utfart till Härlövs handelsområde. Avsik-
ten med vägen är att avlasta befintligt vägnät under öppningsveckorna för 
norra delen av handelsområdet samt under byggtiden för ombyggnation av 
Långebrogatan. Efter avslutad ombyggnation stängs vägen. 

Kostnaden för att bygga vägen uppskattas till 1,8 miljoner kronor. Kostna-
den belastar exploateringsbudgeten. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna att kommunledningskontoret iordningställer en tillfällig in- 

och utfartsväg till Härlövs handelsområde till en kostnad om cirka 1,8 
miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-04.
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KSAU § 5 

Handlingsprogram för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike 2021-2025 
Änr KS 2020/1317 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes handlingsprogram 2021-

2025. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes har tagit fram ett förslag till nytt 
handlingsprogram för perioden 2021-2025.  

Handlingsprogrammet beskriver fokus för verksamheten de närmsta åren. 
Det grundar sig på målen i Unescos biosfärprogram, Kristianstads kom-
muns vision och strategiska färdplan samt Naturvårdsverkets riktlinjer för 
landets naturum. 

Handlingsprogrammet har varit på remiss i Samrådsgruppen för Biosfär-
område Kristianstads Vattenrike och fick mycket positiv respons. På mötet 
2020-11-23 beslutade Samrådsgruppen att ställa sig bakom förslaget till 
Handlingsprogram 2021-2025 för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. 

Även Länsstyrelsen i Skåne har haft handlingsprogrammet på remiss och 
uttrycker sig i positiva ordalag. Handlingsprogrammet har en enkel och 
tydlig struktur med fem fokusområden som beskrivs både övergripande och 
med specifika aktiviteter. Kopplingen till Agenda 2030 tydliggörs inom alla 
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fokusområden vilket är positivt. Det är ett välskrivet program som är lätt att 
ta till sig och förstå. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta Biosfärområde Kristianstads Vattenrikes handlingsprogram 2021-

2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-21. 
Förslag till Handlingsprogram 2020-2025 för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike.  
Utdrag ur protokoll Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike 2020-11-23.  
Länsstyrelsen i Skånes remissvar.
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Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning, 
paragraf 2 
Änr KS 2020/1215 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta föreslagna revideringar av Kommunstyrelsens delegationsordning 

att börja gälla från och med 2021-03-01. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
Behov av vissa revideringar och justeringar i Kommunstyrelsens delega-
tionsordning under paragraf 2. Personal, har uppkommit. Vissa föreslagna 
revideringar innebär inte förändringar i betydelse av paragrafen utan är 
viss förtydligande med hjälp av tillagd text. Paragraf 2:25 har fått ändrad 
delegat från HR-direktör till Kommundirektör. Tre paragrafer föreslås få 
något större revidering det är paragraf 2:19. Beslut om uppsägning och 
avsked, 2:23. Företräda arbetsgivaren vid MBL (Lag (1976:580) om med-
bestämmande i arbetslivet) förhandling samt 2:36. Kommunövergripande 
ansvar inom arbetsmiljöområdet.  

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Anta föreslagna revideringar av Kommunstyrelsens delegationsordning 

att börja gälla från och med 2021-03-01. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-01. 
Kommunstyrelsens delegationsordning 2020-02-12.
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KSAU § 7 

Arkivmyndighetens tillsyn och uppföljning av  
kommunala bolag 2020 
Änr KS 2020/54 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bifogade rapporter för respektive kommunalt bolag gällande 

arkivtillsyn 2020. 

 Uppföljning av de kommunala bolagen under 2022. 

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 plane-
rar och genomför tillsynen på arkivmyndighetens uppdrag.  

I tillsynsrapport från Kommunstyrelsen 2019-02-26 § 40 beslutades att 
2018 års tillsyn av de kommunala bolagen ska följas upp under 2020, samt 
tillsyn av hantering och förvaring av allmänna handlingar som finns digi-
talt. Uppföljning och tillsyn av de kommunala bolagen har i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut genomförts under året. Resultatet av tillsynen 
framgår i bifogade rapporter. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Godkänna bifogade rapporter för respektive kommunalt bolag gällande 

arkivtillsyn 2020. 
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 Uppföljning av de kommunala bolagen under 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-04. 
Rapporter arkivtillsyn för respektive kommunalt bolag 2020.
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Begäran om överlåtelse av tillsyn 
Änr KS 2020/1430 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 I enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hem-
ställa om att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till 
Kristianstads kommun på följande tillståndspliktiga miljöfarliga verk-
samheter: 

- JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas) 

- Nevis gris AB (org.nr 556720-0125 Länsstyrelsen Skånes dnr 551-
4429-2020) 

- Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, Länsstyrelsen Skånes 
dnr 551-10377-2020) 

- Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas) 

- CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 
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Sammanfattning 
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa 
tillsynen på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär 
det. Länsstyrelsen Skåne har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads 
kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya verksam-
heter och verksamheter som inte återfinns i tidigare beslut är länsstyrelsen 
tillsynsmyndighet tills annat beslutas. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer via Kommunfullmäktige om att 
få överta tillsyn på ett antal verksamheter som för närvarande är under 
tillståndsprövning. Samtliga verksamheter som omfattas av begäran mot-
svarar sådana som nämnden har tillsyn över sedan tidigare. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 I enlighet med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hem-
ställa om att Länsstyrelsen Skåne överlåter den operativa tillsynen till 
Kristianstads kommun på följande tillståndspliktiga miljöfarliga verk-
samheter: 

- JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas) 

- Nevis gris AB (org.nr 556720-0125 Länsstyrelsen Skånes dnr 551-
4429-2020) 

- Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, Länsstyrelsen Skånes 
dnr 551-10377-2020) 

- Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas) 

- CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas) 

- Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas) 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 2020-12-10 § 103. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-27. 
Aktuell tillsynsplan (bilaga 1). 
Aktuell behovsutredning med bilaga 1 (bilaga 2 och 3). 
Verksamhetsrapport 2019 (bilaga 4). 
Redovisning av den politiska organisationen respektive organisationen på 
förvaltningsnivå (grafik) (bilaga 5). 
Aktuell kompetensförsörjningsplan (bilaga 6).
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KSAU § 9 

Taxor 2021 för Kultur- och fritidsnämndens  
verksamhetsområde 
Änr KS 2020/1416 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 mars 2021. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 

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

”I samband med att Kultur- och fritidsnämndens taxor fastställdes för 
2020, beslutade Kommunstyrelsen för egen del, 2019-11-20, att uppdra till 
Kultur- och fritidsnämnden att under 2020 se över taxorna med syftet att 
stödja aktiviteter för barn och unga, det vill säga i praktiken sänka taxorna, 
efter ett förslag från Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen. Avsikten är 
naturligtvis att främja alla barns och ungas deltagande i föreningslivet och 
att inte höga avgifter ska begränsa möjligheten att delta. 

Att se över taxorna med det angivna syftet innebär att hänsyn till det rimli-
gen ska tas i ett kommande budgetarbete. Beslut i Kommunstyrelsen är just 
beslut och ska beaktas som det när till exempel en budget ska beslutas. 
Inför budgetbeslutet har det uppenbarligen inte alls beaktats i budgetarbe-
tet och i de planeringsförutsättningar som Alliansstyret beslutade om. 
Förslaget till taxor är inte förbättrade på det sättet att de stödjer aktiviteter 
för barn och unga.  

Att låta bli att höja taxorna är inte liktydigt med att stödja aktiviteter för 
barn och unga. I sin barnkonsekvensanalys konstaterar Kultur- och fritids-
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förvaltningen just det och att man inte i detta ärende satt barns bästa i 
främsta rummet. Av de här angivna skälen reserverar vi därför oss mot be-
slutet.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Anders Tell (S) och Katarina Honoré (S) föreslår följande: 

- Tillföra Kultur- och fritidsnämnden 500 tkr, genom att revidera 
budgeten för 2021, med syftet att sänka taxorna för att stödja akti-
viteter riktade till barn och unga, i enlighet med Kommunstyrelsens 
beslut 2019-11-20. 

- Att på den grunden återremittera förslaget för att arbeta in sänkta 
taxor avseende aktiviteter för barn och unga. 

- I övrigt enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut mot 
Anders Tells (S) med fleras förslag till beslut och finner att Kommunstyrel-
sens arbetsutskott beslutar enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor att gälla från 1 
mars 2021. Förslaget innehåller, utöver smärre textjusteringar och anpass-
ningar, höjda taxor med 15% för företag och vuxna privatpersoner. Kultur-
huset Barbacka, biblioteksverksamheten och Kulturkvarteret är undantag-
na från höjningen. På Kristianstads teater höjs enbart taxa för sammanträ-
den och slutna tillställningar, men kulturföreningar/kulturaktörer som får 
kommunalt bidrag, taxa 1, undantas från denna höjning. Detta görs utifrån 
besparingskrav för Kultur- och fritidsnämnden 2021.  
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Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår införande av nolltaxa för före-
ningsarrangemang som genomförs för kommunens barn och ungdomar i 
samverkan med Kristianstads kommun. Ett exempel kan vara så kallad 
nattfotboll. 

Taxa för Kulturlägret ändras till en kostnad per dag utifrån möjlighet att 
skapa en flexibilitet kring antal lägerdagar för olika delar. Detta utifrån 
erfarenheter och dialog med lägerdeltagare. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
Föreslå Kommunfullmäktige: 

 Fastställa taxor för Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 
att gälla från 1 mars 2021. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 93. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-13. 
Taxor att gälla från 1 mars 2021 (förändringar jämfört med 2020 års taxor 
är rödmarkerade). 
Bilaga taxor 2021 – tävlingsmatch seniorer. 
Barnchecklista Kristianstads kommun.



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 10 

Representant till Kommuninvests medlemssamråd  
2021 
Änr KS 2020/1405 

Beslut 
 Delegera till ekonomidirektören att utse representant till Kommun-in-

vests medlemssamråd 2021. 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har att utse representant till Kommuninvests med-
lemssamråd 2021. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Delegera till ekonomidirektören att utse representant till Kommun-

invests medlemssamråd 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2021-01-04. 
Kommuninvests medlemssamråd 2021, 2020-12-08.
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 11 

Medborgarförslag - Sänk åldern för gratis busskort  
till 70 år 
Änr KS 2020/972 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget. 

 

Sammanfattning 
 Önnestad, föreslår i ett medborgarförslag att fria 

resor inom kommunen ska börja gälla från 70 års ålder. Idag erbjuds de 
som är 75 år eller äldre gratis kollektivtrafik i kommunen, för övriga pen-
sionärer gäller den av Skånetrafiken fastställda taxan. 

I dagsläget har kommunen inga planer på att sänka åldern för subventione-
rade resor till 70 år. 

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen 
 Avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-09. 
Möjlighet till yttrande över förslag till beslut 2020-12-15. 
Remiss 2020-10-01. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-15 § 174. 
Medborgarförslag 2020-09-08.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

KSAU § 12 

Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad 
Änr KS 2016/452 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen 
 Bifalla motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Yrkanden 

Ordföranden föreslår att motionen bifalls. 

 

Sammanfattning 
Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar kan låna fritids- och 
idrottsutrustning. Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda 
möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i Kristianstads kommun och 
därefter besluta i ärendet. 

I den första utredningen föreslogs, som var förankrat med arbete- och 
välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, att arbete- och välfärds-
förvaltningen och omsorgsförvaltningen skulle stå för bemanning och 
service av det numera nationella konceptet Fritidsbanken. Kultur- och 
fritidsförvaltningen skulle ansvara för utvecklingsarbete. Kultur- och fri-
tidsnämnden och omsorgsnämnden ställde sig bakom förslaget medan 
arbete- och välfärdsnämnden inte ställde sig bakom förslaget utifrån eko-
nomiska förutsättningar.  

Därför har nu kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med omsorgs-
förvaltningen, AB Kristianstadsbyggen och Kristianstads renhållnings AB 
arbetat vidare och föreslår nu att Fritidsbanken startar upp under 2021. 
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Sammanträdesdatum 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omsorgsförvaltningen står för bemanning medan kultur- och fritidsför-
valtningen står för hyreskostnad och utvecklingsarbetet. Under höst 2022 
ska verksamheten utvärderas. 

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsen 
 Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom förslaget att starta en 

Fritidsbank utifrån de förutsättningar som beskrivs under ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2020-12-10 § 103. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-11-10. 
Barnchecklista. 
Arbete- och välfärdsnämndens beslut 2020-04-23. 
Omsorgsnämndens beslut 2019-04-25. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2019-03-14. 
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-22. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2017-02-02 § 9. 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-12-16. 
Remiss 2016-06-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-05-17 § 118. 
Motion 2016-04-17.
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