
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-11  
 

 

 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och digitalt via teams, klockan 08:30 – 12:00  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande,  
Daniel Landin (S), vice ordförande 
Carl Bejvel (SD) 
Arne Gustavsson (S) 
Lars-Erik Svensson (M)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 

  
Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Museichef, Ann Häljesgård 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Miljö- och byggchef, Håkan Bergknut 
 

Utses till justerare Daniel Landin (S)   

 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 16 november 2020, klockan 9.00.  

 

Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
139–156 

 Robin Skoglund   

 
 Ordförande   

 Niklas Larsson (C)   

 
 Justerare   

 Daniel Landin (S)   

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-11-11  

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-17 Datum då anslaget tas ned 2020-12-09 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 

 

 
Underskrift   

 Robin Skoglund   
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

Ärendelista 

 

§ 139 Upprop och protokollets justering 

§ 140 Godkännande av dagordning 

§ 141 Information 

§ 142 Redovisning och information om uppföljning av central ekonomi 

§ 143 Dialogmöte Barn- och utbildningsnämnden 

§ 144 Dialogmöte Miljö- och byggnämnden 

§ 145 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

§ 146 Förbundsordning avseende AV-media Skåne 

§ 147 
Medborgarförslag - Införskaffa storbilds-TV i kommunhusets 

kontaktcenter - Ulf Nilsson 

§ 148 Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Riktlinjer och mål 

§ 149 Lokalt GDPR-ombud - kommunstyrelseförvaltningen 

§ 150 
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 

mandatperioden 2019–2022 

§ 151 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för 

mandatperioden 2019–2022 

§ 152 Budgetuppföljning oktober 2020 

§ 153 Nämndsplan 2021 - Kommunstyrelseförvaltningen 

§ 154 Ansökan om driftsbidrag - Lekoseum 

§ 155 Ansökan om bidrag - Osby Näringsliv 

§ 156 Svar på skrivelse från elever på ekbackeskolan 
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§ 139 

Upprop och protokollets justering 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare, som 

tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll. 

 

Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndag den 16 november 

2020, klockan 9.00 på kansliet i kommunhuset. 
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§ 140 

Godkännande av dagordning 

 

- Dagordningen godkänns med ändringarna att ärende 17 ”Ansökan 

om bidrag – Osby Näringsliv” och ärende 18 ” Svar på skrivelse från 

elever på ekbackeskolan” läggs till på dagordningen.  
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§ 141 

Information 

 

- Kommundirektör, Petra Gummeson informerar om de restriktioner 

som Osby kommun infört i de olika verksamheterna. Det informeras 

bland annat att de som kan arbeta hemifrån nu ska göra det. 

 

- Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson informerar om ett 

eventuellt samarbete med Kristianstad kommun angående renings-

verk. 
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§ 142 

Redovisning och information om uppföljning av central 
ekonomi 

 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

i december. 
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§ 143 

Dialogmöte Barn- och utbildningsnämnden 

 

Dialogmöte förs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och barn- och ut-

bildningsnämndens presidium, ordförande Lars-Anton Ivarsson, vice ordfö-

rande Lars Andreasson och 2:e vice ordförande Ewa Bejvel samt förvalt-

ningschef Eva Andersson. De utskickade frågorna diskuteras men även 

budget och hur skolverksamheten har fungerat under COVID-19. 
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§ 144 

Dialogmöte Miljö- och byggnämnden 

 

Dialogmöte förs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och ledamöter och 

ersättare i miljö- och byggnämnden samt miljö- och byggchef Håkan Berg-

knut. De utskickade frågorna diskuteras men även att en bättre dialogen 

mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, miljö- och byggnämnden och sam-

hällsbyggnadsnämnden ska förbättras i framtiden. 

 

Närvarande från miljö- och byggnämnden är: 

 

Oddbjörn Aasvold (M) 

Kurth Stenberg (S) 

Anders Edbro (C) 

Lage Frej (M) 

Roger Neckelius (S) 
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§ 145 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS/2019:10   002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Delegationsordningen för kommunstyrelsen för mandatperioden 

2019–2022 revideras enligt utkast daterad 2020-10-20 och antas 

gälla från och med den 26 november 2020.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn.  

Sammanfattning av ärendet 

I förslaget till revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning före-

slås ett antal tillägg/förändringar. Föreslagna tillägg/ändringar har markerats 

med gul/ gul överstruken text. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 

gällande från och med 2020-10-26”, daterad 2020-10-20, från kanslichef 

Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Skrivelse ”Delegationsordning kommunstyrelsen”, utkast daterad 2020-10-

20. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 146 

Förbundsordning avseende AV-media Skåne 

KS/2020:400   030 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

- Förslag till ny förbundsordning avseende AV-Media inkommen den 

20 oktober 2020, godkänns och börjar gälla 1 januari 2021. 

 

- Osby kommun antar inträde för Kristianstad kommun, Hörby kom-

mun och Höör kommun. 

 

- Om kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordningen 

måste en ny ersättare efter Lars Andreasson (S) utses. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 oktober 2020 inkommen en hemställan från AV-Media Skåne om att 

anta tre nya medlemskommuner samt att godkänna ett nytt förslag till för-

bundsordning. 
 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ” Förslag till ny förbundsordning”, inkommen den 20 oktober 

2020 från AV-Media Skåne. 

 

Skrivelse ” Hemställan ifrån AV-Media Skåne till medlemskommunerna”, 

inkommen den 20 oktober 2020 från AV-Media Skåne. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

 Kommunstyrelsen 
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§ 147 

Medborgarförslag - Införskaffa storbilds-TV i 
kommunhusets kontaktcenter - Ulf Nilsson 

KS/2020:356   000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  

Förslag till kommunstyrelsen 

- Medborgarförslag inkommen den 17 september 2020, avslås. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn direkt. 

Sammanfattning av ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att en storbilds-tv som är minst 86 tum inför-

skaffas till kommunhusets kontaktcenter. Storbilds-tvn föreslås användas för 

att visa nyheter från kommunen, presentera kommunens verksamheter och 

för att låta föreningar visa upp sin verksamhet. 

Det finns idag två tv-skärmar i kontaktcenter där nyheter och annan inform-

ation från kommunen presenteras. En av dessa tv-skärmar är placerad så att 

den kan ses utifrån och storleken på skärmen är anpassad så att det ska vara 

enkelt att läsa informationen för de som befinner sig utanför kommunhusets 

entré. De befintliga skärmarna bedöms uppfylla behovet av kommunikation 

via tv-skärmar. Vid en analys av vilka kommunikationskanaler som har bäst 

räckvidd framkommer även att information på tv-skärmarna når en begrän-

sad målgrupp och att utveckling av andra kommunikationskanaler därför bör 

prioriteras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Medborgarförslag – Storbilds-TV i kommunhuset, date-

rad den 11 november 2020, från administrativ chef Johanna Lindhe.  

Medborgarförslag ”Införskaffa storbildstv till kommunhusets foaje” in-

kommen den 17 september 2020 från Ulf Nilsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 113. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 148 

Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Riktlinjer 
och mål 

KS/2020:387   003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 

- Riktlinjer och mål för Nationella minoriteter och minoritetsspråk an-

tas 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att löpande revidera 

riktlinjer vid lagändringar, ändringar i föreskrifter samt rådande 

rättspraxis. Behov av revideringar av andra skäl ska lyftas upp till 

Kommunstyrelsen. 

Barnkonsekvensanalys 
Ja, specificeras i barnkonsekvensanalysen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2009:670) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska 

kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myn-

dighet som har uppföljningsansvar. 

De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av judar, romer, samer, sverige-

finnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska.  

Syftet med riktlinjerna är att informera invånare om sina rättigheter. 

Riktlinjerna ska vara vägledande och uppmärksamma det minoritetspolitiska 

arbetet för vidare utveckling samt säkerställa att Osby kommun arbetar ak-

tivt med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rå-

dande lagstiftning.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Riktlinjer 

och mål” daterad den 7 oktober 2020 från utvecklingsstrateg Emma Fros-

tensson och administrativ chef Johanna Lindhe. 

 

Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 oktober 2020 från utvecklingsstrateg 

Emma Frostensson. 

 

Skrivelse ”Riktlinjer och mål Nationella minoriteter och minoritetsspråk” 

från utvecklingsstrateg Emma Frostensson. 
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Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 149 

Lokalt GDPR-ombud - kommunstyrelseförvaltningen 

KS/2020:397   001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunjurist Christian Sonesson utses till lokalt GDPR-ombud för 

kommunstyrelseförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 

Barn berörs inte direkt av beslutet men kan påverkas indirekt genom de be-

slut och frågor som ställs kring GDPR. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga förvaltningar/nämnder utser eget GDPR-ombud som ska arbeta 

med vissa av personuppgiftsansvariges och förvaltningens GDPR-frågor. Ett 

GDPR-ombud är en tjänsteperson som arbetar på berörd förvaltning och 

håller sig uppdaterad samt arbetar aktivt med dataskyddsfrågor. Ett GDPR-

ombud är inte detsamma som dataskyddsombud, som för nuvarande för 

kommunens del, och för samtliga förvaltningarna, är Sydarkivera. Data-

skyddsombudet, som bland annat utför tillsyn, ska ha en kontaktperson som 

kan kontaktas och som kontaktpersonen kan kontakta vida bland annat per-

sonuppgiftsincidenter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Lokalt GDPR-ombud – kommunstyrelseförvaltningen”, 

daterad 2020-10-20, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 

Johanna Lindhe. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 150 

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022 

KS/2018:489   003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandat-

perioden 2019–2022, enligt utkast daterad 2020-10-27, antas gälla 

från och med den 1 januari 2021 under förutsättningen att kommun-

fullmäktige på sitt sammanträde den 23 november 2020 godkänner 

förslag till ny politisk organisation. Ändringar är markerade med 

gult eller gul/överstruken text. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar om förslag till ny politisk organisation den 23 

november 2020. Under förutsättningen att förslaget godkänns har reviderat 

reglemente tagits fram med de ändringar som förslaget innebär. Dessa före-

slås träda i kraft den 1 januari 2021. Reglementet kan komma att revideras 

ytterligare under 2021 på grund av förslaget till ny förvaltningsorganisation 

under kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 

mandatperioden 2019–2022, från och med 2021-01-01”, daterad 2020-10-

27, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Utkast av reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 

2019–2022, daterad 2020-10-27. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 151 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för 
mandatperioden 2019–2022 

KS/2018:794   012 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige  

 

- Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperi-

oden 2019–2022, daterad den 3 november 2020, antas  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av den rådande pandemin med anledning av COVID-19 har kom-

munstyrelseförvaltningen börjat undersöka möjligheten att justera kommun-

fullmäktiges protokoll digitalt. För att denna ändring ska kunna ske är det 

lämpligt att arbetsordningen innehåller villkoren får att det ska kunna börja 

användas. Ändringarna är markerad med gul text.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperi-

oden 2019–2022”, daterad den 3 november 2020, från kommunsekreterare 

Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.  

Skrivelse” Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning mandatperi-

oden 2019–2022”, daterad den 3 november 2020 från kanslienheten. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 152 

Budgetuppföljning oktober 2020 

KS/2020:2   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 

- Budgetuppföljning oktober 2020, godkänns. 

 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ” Ekonomisk uppföljning oktober 2020”, daterad den 10 novem-

ber 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson. 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 153 

Nämndplan 2021 - Kommunstyrelseförvaltningen 

KS/2020:417   040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 

- Nämndplan för kommunstyrelseförvaltningen 2021, antas. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ”Nämndplan 2021 kommunstyrelse”, daterad den 10 november 

2020, från Gunnar Elvingsson. 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 154 

Ansökan om driftsbidrag - Lekoseum 

KS/2020:386   046 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 

- Stiftelsen Lekoseum beviljas ett driftbidrag på 150 000 kronor. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 138. 

 

Mail inkommit den 6 oktober 2020 från Ann Häljesgård. 

 

Resultatrapport fram till 2020-10-06, från Lekoseum 

 

 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsen 
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§ 155 

Ansökan om bidrag - Osby Näringsliv 

KS/2020:337   043 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Osby Näringsliv Ekonomisk förening beviljas ett bidrag på 30,000 

kronor.  

Barnkonsekvensanalys 

Inte aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby näringsliv ansöker om sitt årliga bidrag om 30 000 kr. Bidraget går till 

att upprätthålla ett aktuellt före företagsregister samt att kommunen genom 

detta bidrag har fri tillgång och nyttjanderätt av registret. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Osby Näringsliv Ekonomisk förening - Ansökan om bi-

drag”, daterad den 10 november 2020 från näringslivsutvecklare Jimmy 

Ekborg och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Skrivelse ” Ansökan om bidrag – Osby Näringsliv Ekonomisk förening”, 

inkommen den 31 augusti 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 156 

Svar på skrivelse från elever på ekbackeskolan 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 25 no-

vember. 

 

 

 

 

 

 

 


