
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2021-04-07 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams klockan 08:30 – 11:50, 13:00 – 16:00 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande, 
Daniel Landin (S), vice ordförande
Carl Bejvel (SD)
Arne Gustavsson (S)
Lars-Erik Svensson (M) §§ 30–49
Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Lars-Erik Svensson (M) § 50 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
 

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Kommundirektör, Petra Gummeson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 12 april 2021, klockan 13.00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 30–50

Robin Skoglund 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-04-07 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-13 Datum då anslaget tas ned 2021-05-05

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund 
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Ärendelista

§ 30 Upprop och protokollets justering

§ 31 Godkännande av dagordning

§ 32 Information

§ 33 Årets eldsjäl 2020

§ 34 Översyn av inköpscentral

§ 35 Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB

§ 36 Instruktion för kommundirektör

§ 37 Säkerhetsskyddplan

§ 38 Säkerhetspolicy, Osby kommun

§ 39 Pandemiplan Osby kommun

§ 40 Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–
2022, för perioden 2021–2022

§ 41 Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2019–
2022,

§ 42 Anvisade medel för företagsstöd, Skåne Nordost

§ 43 Årsredovisning stiftelser 2020

§ 44 Ansökan om hyresreduktion Lekoseum

§ 45 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2020

§ 46 Reviderad riktlinje för intern kontroll

§ 47 Ekonomisk uppföljning efter mars månad
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§ 48 Svar på revisionens granskning om projektstyrning

§ 49 Ansökan om kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum Osby

§ 50 Dialogmöte med samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och hälsa- och omsorgsnämnden
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§ 30
Upprop och protokollets justering

Kommunstyrelsens arbetsutskotts utser Daniel Landin (S) till justerare, som 
tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att justering äger rum måndag den 12 april 2021, 
klockan 13.00 på kansliet i kommunhuset, Osby.
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§ 31
Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 20 ” Ansökan om 
kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum Osby”, läggs till på 
dagordningen. 
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§ 32
Information

- Kommundirektör Petra Gummeson informerar kommunstyrelsens 
arbetsutskott om lägesrapporten i Osby kommun avseende COVID-
19.

- Diskussion förs i kommunstyrelsens arbetsutskott avseende 
planeringen för årets budgetberedning.
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§ 33
Årets eldsjäl 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Årets eldsjäl 2020 tilldelas Benny Frostensson.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har för år 2020 utsett Benny Frostensson 
till årets eldsjäl. Den inskickade motiveringen för nomineringen är följande:

”Benny har ett fantastiskt engagemang i idrottsföreningarna LGIF och 
LIBK, framför allt som duktig ungdomsledare, men även som 
styrelseledamot och domare. Vecka efter vecka, året runt, är Benny en 
positiv och engagerad tränare för sina tjejlag. Förutom detta, och sitt 
ordinarie arbete har han även uppdrag inom räddningstjänsten, politiken och 
Lions.”

Beslutet skickas till

Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg
Benny Frostensson 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1070717



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8(30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2021-04-07 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 34
Översyn av inköpscentral

- Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar översyn av gemensam 
inköpscentral som är föranledd av informationen som gavs på 
kommunstyrelsens sammanträde den 10 mars 2021. Mer information 
kommer att ges på kommunstyrelsens sammanträde den 21 april.
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§ 35
Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB
KS/2021:77   299

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet tas upp på ägardialogen med de helägda bolagen den 20 
april och sedan kommer kommunstyrelsen att behandla det på 
nästkommande sammanträde efter ägardialogen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog 2020-11-01 en skrivelse från 
ordförande Nils-Åke Cesar till det kommunala bolaget Industrihus i Osby 
AB. Sammanfattningsvis äger bolaget två fastigheter; Länken 6 i Killeberg 
och Osby 193:2 i Osby. Det finns sammanlagt tre hyresgäster vilket utgör 
hela bolagets intäkter. 
Underhållet av fastigheterna hålls till ett minimum i avsikt att inte skapa 
olägenhet för hyresgästerna. 
För att skapa förutsättningar för en långsiktig, ekonomisk optimal 
förvaltning av fastigheterna och lönsamhet för bolaget önskar Industrihus i 
Osby AB få information om ägarens kort och långsiktiga planer för 
desamma.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-03-10. § 40.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-24, § 21.

Tjänsteskrivelse "Länken 6 och Osby 193 :2, Industrihus i Osby AB", 
daterad 2021-02-10, från fastighetschef Anders Edwall och 
samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Till ägaren av industrihus i Osby AB", daterad 2020-11-01, från 
ordförande Nils-Åke Cesar.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Nils-Åke Ceasar
Industrihus i Osby AB
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§ 36
Instruktion för kommundirektör
KS/2021:90   160

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Instruktionen för kommundirektör, enligt förslag daterad 2021-03-
24, godkänns. Samtliga revideringar är markerade med gul 
överstrykning. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet
Mindre redaktionella ändringar presenteras i förslaget avseende 
instruktionen för kommundirektör. Anledningen till detta är att både 
reglementet för Osby kommuns nämnder och kommunstyrelsens delegation 
ska revideras för att bättre matcha varandra och kommundirektörens 
instruktion utifrån redan fattade beslut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Instruktion för kommundirektör, redaktionella ändringar”, 
daterad 2021-03-24, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 
Johanna Lindhe.

Förslag till ändringar ”Instruktion för kommundirektör”, daterad 2021-03-
24, från kanslichef Amra Eljami. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 37
Säkerhetsskyddplan
KS/2021:25   167

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Förslag på rutin ”Säkerhetsskyddsplan”, daterad 2021-03-22, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan beröra barn indirekt. 

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har tagit fram en säkerhetsskyddsplan som är till hjälp för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningscheferna/VD i deras 
arbete med säkerhetsskyddsfrågor och säkerhetsskyddsåtgärder. 
Säkerhetsskyddsåtgärder är informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver 
verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Detta innebär att en 
verksamhet bland annat ska: 

- Tillse att behovet av säkerhetsskydd analyseras. 
(Säkerhetsskyddsanalys) 

- Tillse att säkerhetsskyddsåtgärder enligt ovanstående analys planeras 
och genomförs för att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs 
med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga 
omständigheter. 

- Tillse att säkerhetsskyddet kontrolleras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Säkerhetsskyddsplan”, daterad 2021-03-22, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”Säkerhetsskyddsplan – Rutin”, förslag daterad 2021-03-22, från 
säkerhets- och beredskapssamordnare Jens Blomstrand. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 38
Säkerhetspolicy, Osby kommun
KS/2021:89   167

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige 

- Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet
Syftet med den framtagna policyn avseende säkerhet är att ange vad Osby 
kommun vill uppnå med sitt arbete med brottsförebyggande, säkerhet, 
säkerhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar samt 
hur ansvaret ska vara fördelat inom den kommunala organisationen. Policyn 
ska gälla för den hela kommunala organisationen och verksamheten, såväl 
nämnder, förvaltningar som kommunala bolag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Säkerhetspolicy, Osby kommun”, daterad 2021-03-22, 
från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- 
och beredskapssamordnare Cecilia Alexandersson. 

Beslutet skickas till

 Kommunstyrelsen
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§ 39
Pandemiplan Osby kommun
KS/2020:113   160

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 
2021.

Beslutsgång
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att 
ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2021. 

Barnkonsekvensanalys
Se barnkonsekvensanalys tillhörande ärendet, diarienummer KS/2020:113, 
daterad 2021-01-27.

Sammanfattning av ärendet
Den kommunövergripande handlingsplanen vid en pandemi beskriver 
kommunövergripande åtgärder vid en pandemi. Respektive 
förvaltning/bolag har separat handlingsplan för den egna verksamheten. 
Delar av pandemiplanen som finns med i beslutshandlingarna har 
sekretessmarkerats och maskats enligt 18 kap. 13 § OSL (2009:400). 
Säkerhets- och beredskapssamordnare redogör för de delar som inte är 
synliga. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Pandemiplan, Osby kommun”, daterad 2021-03-24, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Riktlinje ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- och 
beredskapssamordnare Jens Blomstrand. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 40
Reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022, för perioden 2021-2022
KS/2021:57   003

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Förtydliganden och ändringar av skrivfel i reglemente för Osby 
kommuns nämnder, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns och 
reglementet revideras i enlighet med förslaget. Samtliga förslag till 
ändringar är markerade med gult/gult och överstruket. 

- Miljö och bygg blir en egen fristående förvaltning så som 
samhällsbyggnad, hälsa- och omsorg samt barn- och utbildning, som 
inte längre organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. 
Förvaltningen ska ha egen miljö- och byggnämnd och därmed 
kommer inte heller nämnden att vara kvar under kommunstyrelsen. 

- Återstående medel på ansvar 1070 och vht 22010 förs över till 
samhällsbyggnad. 

- Ändringarna gäller från och med den 4 maj 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för 
Osby kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med 
den 1 april 2021. Ändringar som beskrivs nedan har tillkommit eller 
uppmärksammats efter den revideringen.

Största ändringen i denna version är miljö- och byggnämnden samt 
tillväxtfrågorna och företagslotsning, de två sistnämnda föreslås flyttas till 
samhällsbyggnadsnämnden. Näringslivsfrågorna kommer att finns kvar på 
kommunstyrelsen men näringslivsutvecklare och tillhörande budget flyttas 
över till samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller miljö och byggnämnden 
styrks de delarna som härleder miljö- och byggnämnden till 
kommunstyrelsen för att miljö och bygg ska kunna bli en egen förvaltning.

Största förtydligandet i denna version är de tillägg som avser 
kommundirektörens uppdrag. Detta innebär inga ändringar av befogenhet 
utan avser att länka de redan befintliga befogenheterna till de olika 
dokumenten, det vill säga att det står samma instruktioner så långt det går i 
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instruktion för kommundirektören, reglementet för Osby kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsens delegationsordning. 

Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel 
eller förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som 
det inte redan har beslutats om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022, gällande från och med 4 maj 2021”, daterad 
2021-03-24, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 
Lindhe.

Förslag till ändringar tillskrivelsen ”Reglemente för Osby kommuns 
nämnder för mandatperioden 2019–2022”, enligt utkast daterad 2021-03-24. 

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 41
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
mandatperioden 2019–2022,
KS/2021:60   002

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Vid förvaltningschefen/skolchefen på Arbete och 
välfärdsförvaltningens frånvaro delegeras den beslutanderätt som 
denne enligt Kommunstyrelsens delegationsordning har till i 
följande ordning:

A Verksamhetsutvecklare Pål Cederqvist

B Enhetschef Mariana Möller

C Enhetschef Carina Alpar

- Vid frånvaro av enhetschef för myndighet Barn och familj 
inom Arbete och välfärdsförvaltningens delegeras den beslutanderätt 
som denne enligt Kommunstyrelsens delegationsordning har till 
förste socialsekreterare Lisa Widbom.

- Ovanstående beslut läggs till i kommunstyrelsens 
delegationsordning för förtydligande och gäller från och med att 
beslutet antas.

- Övriga ändringar i delegationsordningen är markerade med gult/gult 
och överstruket. 

- Samtliga ändringar enligt förslag daterad 2021-03-30 godkänns och 
antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa bemanning av ansvarig tjänsteperson krävs en delegation 
av beslutanderätten för förvaltningschef tillika skolchef för 
vuxenutbildningen samt för enhetschef inom myndigheten barn och familj. 

Övriga ändringar handlar om justeringar i delegationsordningen och tillägg 
avseende kommundirektörens samt förvaltningschefernas befogenhet som 
sedan finns i reglemente och instruktion för kommundirektör men behöver 
även tydliggöras i delegationsordningen så att det syns att dokumenten 
hänger ihop. 
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
delegering av beslutanderätt och övriga förtydliganden”, daterad 2021-03-
30, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 2021-03-30.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 42
Anvisade medel för företagsstöd, Skåne Nordost
KS/2021:81   000

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Näringslivsutvecklaren får i uppdrag att rekvirera 63 574 kr från 
Skåne Nordost anvisade medel för företagsstöd.

- Pengarna är riktade mot nyföretagarcentrum som ett extra krisstöd 
för att främja och stödja nyföretagandet i kommunen.

- Dessa kommer att betalas ut till NFC i Osby som extra stöd från 
regionen 2021.

Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har rekvirerat riktade medel för nyföretagande hos regionen. 
Detta stöd skall användas till nyföretagarcentrums utveckling på grund av 
pandemin.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Anvisade medel för företagsstöd, Skåne Nordost”, daterad 
den 10 mars 2021 från näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg och 
administrativ chef Johanna Lindhe.

Beslutet skickas till

Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg
Administrativ Chef, Johanna Lindhe
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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§ 43
Årsredovisning stiftelser 2020
KS/2021:97   040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Årsredovisningar 2020 för, av kommunen, förvaltade stiftelser 
godkänns.

- Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
att underteckna årsredovisningarna.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 
årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna. 
Revisionsföretaget EY har lämnat revisionsberättelse utan anmärkning för 
respektive stiftelse.

- Jacobssonska stiftelsen
- Jörn Svensson i Källsveds stiftelse
- Stiftelsen Ernestamska fonden
- Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans 

resestipendiefond
- Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond
- Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun
- Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond
- Stiftelsen Lukasfonden
- Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning stiftelserna 2020”, daterad den 30 mars 
2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Sammanställning över stiftelser 2020

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 44
Ansökan om hyresreduktion Lekoseum
KS/2021:48   046

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om hyresavtal.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Lekoseum hyr lokal för sin museiverksamhet av Industrihus i 
Osby AB. Till följd av pandemins effekter på besöksnäringen har stiftelsen 
ansökt om hyresnedsättning med 50% under 6 månader.

Industrihus styrelse har valt att sända frågan vidare till bolagets ägare 
kommunen eftersom bolagets uppfattning är att ett beslut om 
hyresnedsättning strider mot ägardirektivet.

För att mildra de ekonomiska effekterna av den fortsatta pandemin har 
regeringen föreslagit att hyresstöd till utsatta branscher ska gälla för kvartal 
1 2021 på samma sätt som gällde för kv. 2 2020. Stödet utformas så att 
lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under kv. 1 
2021 ges kompensation med 50% av den nedsatta hyran. Regeringen 
avvaktar nu godkännande från EU för att sedan kunna fatta beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att förorda Industrihus om att gå 
med på hyresnedsättning inom ramen för det statliga stödet. 
Kommunstyrelsen beslutade då också om hyresnedsättning till Lekoseum 
gällande kommunens eget hyresavtal i BRIO-huset.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Ansökan om hyresnedsättning från stiftelsen Lekoseum” 
daterad den 28 mars 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Brev från Industrihus i Osby AB 2021-01-22.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Comfact Signature Referensnummer: 1070717



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
22(30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2021-04-07 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 45
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2020
KS/2021:96   040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunens hel- och 
delägda aktiebolags verksamhet under 2020 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktplikt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de 
kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver 
verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de 
kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet så ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i 
olika frågor. Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med 
bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. 
De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, 
Industrihus i Osby AB samt delägda bolaget IT kommuner i Skåne AB har i 
sina förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2020 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.

Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har 
gjort samma bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB (SBVT) har utfärdat ett fastställelseintyg.
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen 
bedömningen att de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2020” daterad den 30 mars 2021 från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson.
Årsredovisning 2020 Osbybostäder AB
Årsredovisning 2020 Fjärrvärme i Osby AB
Årsredovisning 2020 Industrihus i Osby AB
Årsredovisning 2020 IT kommuner i Skåne AB
Protokollsutdrag ÖGRAB 2021-02-25 § 58.
Fastställelseintyg 2020 SBVT AB

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Comfact Signature Referensnummer: 1070717



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
24(30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2021-04-07 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 46
Reviderad riktlinje för intern kontroll
KS/2021:55   040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Riktlinje för intern kontroll enligt förslag 2021-02-12 fastställs.

- Policy för intern styrning och kontroll, beslut av kommunfullmäktige 
2018-09-03 § 85 upphävs.

- Riktlinje för intern styrning och kontroll, beslut av kommunstyrelsen 
2018-08-22 § 152 upphävs. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om en administrativ riktlinje.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina 
mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och 
rättvisande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna 
kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas.

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas 
ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 
god intern kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna 
kontrollens kvalitet.

Efter föregående års revisionsgranskning av intern kontroll fick 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera gällande policy och 
riktlinjer.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett reviderat förslag till 
riktlinje för den interna kontrollen. Jämfört med gällande förslag och policy 
föreslås följande förändringar:

- Enbart ett dokument i form av riktlinjer anses tillräckligt i stället för 
både policy och riktlinjer.

- Förtydligande i hur den interna kontrollen genomförs i fyra moment: 
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 Risk och väsentlighetsanalys

Intern kontrollplan

Uppföljning och åtgärder

Rapportering, både helår och delår

En förändring av årsplanen där de olika aktiviteterna fördelas jämnare över 
året.

Riktlinjerna gäller även för kommunala bolag där kommunen är 
majoritetsägare. Förslaget till reviderade riktlinjer har översänts till VD:arna 
för de helägda kommunala bolagen som har inte har haft något att invända 
mot förslaget förutom några redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Reviderade riktlinjer för intern kontroll”, daterad den 29 
mars 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson 

Förslag till riktlinje för intern kontroll 2021-02-12

Gällande policy för intern kontroll

Gällande riktlinje för intern kontroll

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 32.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 47
Ekonomisk uppföljning efter mars månad

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson informerar om uppföljningen gällande 
finansförvaltningen. Mer detaljerad budgetuppföljning sker på 
kommunstyrelsens sammanträde den 21 april.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

 

Comfact Signature Referensnummer: 1070717



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27(30)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2021-04-07 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 48
Svar på revisionens granskning om projektstyrning
KS/2021:59   000

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Svar enligt tjänsteskrivelse ” Svar på revisionsrapport – granskning 
av projektstyrning”, daterad den 30 mars 2021, godkänns. 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera principerna 
för investeringshantering i samråd med samhällsbyggnadsnämnden.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om administrativa rutiner och 
styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har med hjälp av revisionsföretaget EY 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens projektstyrning av investeringsprojekt.

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Stickprov 
har genomförts av två lokalbyggnationer.

Revisionen konstaterar att det finns upprättade principer för investeringar 
samt att det kompletterats med process för förändrade lokalbehov. 
Bedömningen är att rutinerna är i stort sett tillräckliga men att de inte följs 
helt och hållet. Likaså är rutinerna i flera avseenden inaktuella på grund av 
organisationsförändringar. Revisionen ser därför positivt på att 
samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur 
och stödmaterial för projektledning och projektstyrning.

Revisionens sammanfattande bedömning är att projektstyrningen behöver 
stärkas.

Utifrån genomförd granskning ger revisionen följande rekommendationer 
till kommunstyrelsen:

- Revidera principer för investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden.

- Fastställa hur uppföljning av investeringsprojekt ska ske samt 
definiera vad som utgör större projekt.

- Tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamheter vid 
genomförande av projekt.
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Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av genomförd 
granskning senast 2021-04-15.

Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning och de iakttagelser som 
revisionen har gjort och avser att se över punkterna enligt revisionens 
rekommendationer. Förvaltningen föreslår att uppdrag ges att revidera 
principerna för investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ” Svar på revisionsrapport – granskning av 
projektstyrning”, daterad den 30 mars 2021, från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

Revisionens missivbrev 2021-02-15

EY:s granskningsrapport 2021-02-15

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 49
Ansökan om kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum 
Osby
KS/2021:83   040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen

- Nyföretagarcentrum beviljas årligt bidrag om 50 000 kronor.

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum inkom med ansökan om sitt årliga bidrag för stärkande 
av nyföretagande i Kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Ansökan om kommunalt bidrag till nyföretagarcentrum 
Osby”, daterad den 29 mars 2021 från näringsutvecklare Jimmy Ekborg och 
administrativ chef Johanna Lindhe.

Ansökan från nyföretagarcentrum Osby.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 50
Dialogmöte med samhällsbyggnadsnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och hälsa- och 
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Dialogmötet anses vara avslutat.

Sammanfattning av ärendet
Dialogmöte förs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och 
samhällsbyggnadsnämnden, hälsa- och omsorgsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. Varje nämnd hade en timmes dialogmöte och höll på 
mellan 13.00 – 16.00. 

Frågeställningar vid dialogmöten:
- Verksamheten i korthet – vilka är de viktigaste punkterna inom 
verksamheter för halvåret?
- Ekonomiska läget för nämnden sedan senaste återrapportering till 
KS/KSau
- Arbetar man i linje med de kommunövergripande målsättningarna?  
- Finns det några ärenden som nämnden bör lyfta till kommunstyrelsen?
- Övrigt

Närvarande utöver kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter var:

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande: Lotte Melin (C)
Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande: Tommy Augustsson (S)
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen: Mathias Karlsson

Hälsa- och omsorgsnämndens ordförande: Jimmy Ekborg (C)
Hälsa- och omsorgsnämndens vice ordförande: Agneta Malm (C)
Förvaltningschef hälsa- och omsorgsförvaltningen: Helena Ståhl

Barn- och utbildningsnämndens ordförande: Lars-Anton Ivarsson (M)
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande: Lars Andreasson (S)
Barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande: Ewa Bejvel (SD)
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen: Eva Andersson
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