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Sammanträdesdatum

2020-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Osby klockan 08:30-12:15

Beslutande

Niklas Larsson (C), ordförande
Marika Bjerstedt Hansen (S)
Hans Persson (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD)
Arne Gustavsson (S)
Lars-Erik Svensson (M)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Marika Bjerstedt Hansen (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 20 maj 2020, klockan 09:00

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummesson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Förvaltningschef, Helena Ståhl (digitalt via
Teams)
Planarkitekt, Kettil Svensson
Chef för tekniska enheten, Anders Edwall
Verksamhetsutvecklare, Emma
Frostensson
2:e vice ordförande BUN, Ewa Bejvel
(digitalt via Teams)
Ordförande BUN, Lars-Anton Ivarsson
Ordförande HVN, Jimmy Ekborg
Vice ordförande HVN, Agneta Malm
Ordförande SBN, Lotte Melin
Vice ordförande SBN, Tommy Augustsson
Kanslichef, Amra Eljami

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Amra Eljami

Ordförande
Niklas Larsson (C)
Justerare
Marika Bjerstedt Hansen (S)

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amra Eljami

Datum då anslaget tas ned

2020-06-12

57 - 71
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Ärendelista

Justerandes sign

§ 57

Upprop och protokollets justering

§ 58

Godkännande av dagordning

§ 59

Information

§ 60

Presidiemöte kostpolicy

§ 61

Ägaråsikt avseende sänkt hyra, diskussion

§ 62

Landsbygdsstrategi

§ 63

Ishall i Osby kommun, diskussion

§ 64

Namngivning av center för integration, arbete och
kompetensförsörjning

§ 65

Indikatorer för uppföljning och övergripande mål

§ 66

Ekonomisk uppföljning april 2020

§ 67

Ansökan om borgen Osby IK

§ 68

Brottsofferjouren, ansökan om verksamhetsbidrag

§ 69

Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och
nämndsammanträden

§ 70

Instruktion till kommundirektör - Tillägg avseende krisberedskap och
biträdande kommundirektör i kris eller annan samhällsstörning

§ 71

Remissvar kommunutredningen

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till justerare som tillsammans med utskottets ordförande, Niklas Larsson (C),
justerar dagens protokoll.
Ordförande meddelar att justeringen sker på onsdagen den 20 maj 2020,
klockan 09:00.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 58
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns med ändringen att ärende tretton (13) ”Bidrag till BRIS”, utgår.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Information
Kommundirektör, Petra Gummesson, informerar:
- Fåtal elever hämtar gymnasielunch.
- Provtagning för all personal som visar symtom.
- Barn- och utbildningsnämnden planerar för studenten och klasserna
delas upp på speciellt sätt och studenterna får endast ha två anhöriga
på plats.
- Information om feriearbete
- Nationaldagen – Digitalt firande
- Låg sjukfrånvaro i kommunen
- Fortsatt möjlighet för personal att arbeta hemifrån
- Uppdaterad överenskommelse inom politiken gällande sammanträden
- Krisledningsgruppen träffas 3ggr/vecka och varje onsdag är samtliga
VD-ar med
- Möte med Osby näringslivs nya styrelse i juni
- Upphandling avseende bemötande och serviceutbildning
- Förändrad organisation kommunstyrelseförvaltningen
- Administrativa förändringar klara

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Presidiemöte kostpolicy
KS/
Information kring kommande kostpolicy:
Förvaltningschef, Mathias Karlsson, informerar utskottet och samtliga
nämnders presidier om kostpolicyn som är på gång och ska tas fram.
Vissa ledamöter har deltagit i workshop avseende policyn.
Utskottet och nämndpresidierna samt förvaltningscheferna går igenom dokumentet tillsammans men beslut tas vid senare tillfälle.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Ägaråsikt avseende sänkt hyra, diskussion
KS/
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för diskussion och
eventuella beslut.
Ekonomichefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde
den 27 maj 2020 presentera statens riktlinjer, lista på hyresgäster
inom kommunen samt en presentation av vilken ekonomisk påverkan detta kommer att ha på kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Carl-Magnus Nilsson har den 17 april 2020 skickat mail till kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C), avseende regeringens beslut om stöd
för sänkta hyror i utsatta branscher.
Lekoseum har meddelat att man vill nyttja detta och att andra hyresvärdar
kan tänka sig ta efter och därför har fråga ställts till kommunen som ägare
hur man ställer sig till detta och att det vore lämpligt att samma regler gäller
samtliga som tänker nyttja detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 62
Landsbygdsstrategi
KS/2019:125 210
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Landsbygdsstrategi för Osby kommun, daterad den 22 april 2020,
godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Flera planer och dokument har tagits fram för de tätbebyggda områdena i
kommunen.
I huvudsak för Osby tätort. Det finns däremot inga tydliga utgångspunkter
eller fokus på hur landsbygden bör utvecklas och förbättras. Under bland
annat frukostmöten mellan kommunen och företagare har fler frågor och
tankar uppkommit om hur större fokus kan läggas på landsbygden. Därför
har arbetet med en landsbygdsstrategi pågått för att sammanfatta idéer, förslag och förhållningssätt som kan bidra till att utveckla och förstärka landsbygden.
Landsbygdsstrategin är ett övergripande strategiskt dokument som både
beskriver landsbygden och ger förslag på vad som kan göras för att stärka
den.
Strategin är tänkt att vara vägledande i kommunens generella arbete med
landsbygden.
Vad som egentligen räknas som landsbygd tvistas det även om, vilket tas
upp och beskrivs i strategin för att problematisera hur komplexa landsbygdsfrågor kan vara.
Förslag till Landsbygdsstrategi har varit ute på samråd under våren och försommaren 2019. Några remissinstanser gavs förlängd svarstid till slutet av
sommaren efter önskemål. Flera möten och dialoger har genomförts under
remissperioden för att få in synpunkter. Bland annat med Parkskolan, Örkenedsskolan, Hasslarödsskolan, LRF och Visseltofta byalag etc. Synpunkter har skickats in från bland annat privatpersoner, myndigheter, byalag, vägsamfällighetsföreningar och andra aktörer i samhället som bidragit
till landsbygdsstrategin. I slutet av förra året och i början av 2020 var landsbygdsstrategin ute på en andra remissomgång. Marginellt med synpunkter
kom in under den andra remissomgången eftersom flera av synpunkterna
arbetades in i strategin under första remissomgången.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Granskningsutlåtande ”Förslag till landsbygdsstrategi för Osby kommun”,
daterad 2020-05-07, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Tjänsteskrivelse ”Landsbygdsstrategi för Osby kommun”, daterad 2020-0506, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Landsbygdsstrategi, daterad 2020-04-22, framtagen av planarkitekt Kettil
Svensson, samhällsplanerare Ebba Blomstrand, kommunekolog Agne Andersson, tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg och förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Mathias Karlsson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 63
Ishall i Osby kommun, diskussion
KS/
Information avseende ishallen:
Chef för tekniska enheten, Anders Edwall, har bjudits till utskottets sammanträde för att övergripande prata om vad som är på gång gällande ishallen.
Utskottet önskar att fråga/diskussion om ishallen även tas upp i kommunstyrelsen den 27 maj 2020.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Namngivning av center för integration, arbete och
kompetensförsörjning
KS/2020:177 000
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Osby kommuns nya center för Integration, arbete och kompetensförsörjning får namnet Kompetensa.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med att verkställa strategin för Integration, arbete och
kompetensförsörjning, kommer Osby kommun att starta ett center. Det
övergripande målet för arbetet inom centrat är att invånare i Osby kommun
ska komma i studier eller arbete och bli självförsörjande. Utgångspunkten
för arbetet med individen är att hen ska nå, få och behålla ett arbete. De
långsiktiga effekterna vi ska uppnå är minskad arbetslöshet, höjd utbildningsnivå samt en ökad grad av självförsörjning bland våra invånare. Genom vårt arbete bidrar vi till att trygga kompetensförsörjningen i vår egen
organisation och i näringslivet.
Kommunstyrelseförvaltningen anordnade en tävling för att få in förslag på
namn till den nya verksamheten. Över 40 stycken namnförslag inkom. Efter
hantering i både styrgrupp och politisk styrgrupp för arbetet med Integration, arbete och kompetensförsörjning lämnar nu Kommunstyrelseförvaltningen namnet Kompetensa som förslag till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Namngivning av center för integration, arbete och kompetensförsörjning”, daterad 2020-04-06, från verksamhetsutvecklare Emma
Frostensson och kommundirektör Petra Gummesson.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 65
Indikatorer för uppföljning och övergripande mål för
arbetsmarknadsarbetet i Osby kommun
KS/2019:309 750
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Indikatorer för uppföljning av övergripande mål för arbetsmarknadsarbetet i Osby kommun enligt dokumentet ”Målbild 2030 – indikatorer och uppföljning” daterad 2020-04-23, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknaden och arbetslösheten är avgörande för vilka utvecklingsmöjligheter samhället har. Hur många som arbetar, och hur mycket, påverkar
inte bara individen utan också välfärden. Enligt strategin för Integration,
arbete och kompetensförsörjning, som antogs av kommunfullmäktige i december 2019, ska Osby kommun som organisation driva ett strukturerat
arbete för att nyttja den arbetskraftsreserv som finns för att bidra till samhällets kompetensförsörjning.
Som ett första steg i arbetet utifrån strategin startas ett center med det övergripande målet att invånare i Osby kommun ska komma i studier eller arbete
och bli självförsörjande.
Genom ett effektiviserat samordnat arbetsmarknadsarbete kommer centrat
ha en viktig roll i att uppnå ökad sysselsättningsgrad, höjd utbildningsnivå
samt en ökad grad av självförsörjning bland våra invånare. Vilket kommer
trygga kompetensförsörjningen i vår egen organisation och i näringslivet.
För att uppnå de övergripande målen har förvaltningen tagit fram följande
fyra delmål på verksamhetsnivå;
-

Förbättrad hälsa hos individer

-

Stärkt kompetens hos individen (samhälleliga, generella, yrkesspecifika, språkliga och formella)

-

Kapacitet att ta emot individer långt från arbetsmarknaden ska öka,
både i kommunala verksamheter och i företag.

-

Förstärkt organisation och samarbete

För att kunna följa vårt arbete och våra mål på övergripande nivå har förvaltningen tagit fram en rad indikatorer. Struktur för uppföljning av delmål
på verksamhetsnivå kommer att tas fram av förvaltningen.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Strategi integration, arbete och kompetensförsörjning”,
daterad 2020-04-23, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och
kommundirektör Petra Gummesson.
Skrivelse ”Målbild 2030 – indikatorer och uppföljning”, daterad 2020-0423.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 66
Ekonomisk uppföljning april 2020
KS/2020:2 041
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

-

-

Kommunstyrelsens konstaterar att nämnderna, efter april månad,
sammantaget visar en budgetavvikelse på -14,0 mnkr i prognosen
varav kommunstyrelseförvaltningen (KSF) -1,7, barn- och utbildningsnämnden (BUN) -4,6 samt hälsa- och välfärdsnämnden (HVN)
-7,8.
Barn- och utbildningsnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden har
i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2020
presentera åtgärdsplan för belopp motsvarande nämndernas övergripande besparingsuppdrag. (BUN -5,6 mnkr, HVN -1,9 mnkr).
Kommunstyrelsen följer utvecklingen nogsamt och uppmanar nämnderna att aktivt arbeta för att hålla budgetram.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning efter april från nämnder och förvaltningar enligt tidplan för budgetuppföljning 2020.
I april månads uppföljning visar prognosen ett årsresultat på – 7,0 mnkr.
Nämndernas samlade budgetavvikelser har minskat med 1,7 mnkr jämfört
med föregående månad och uppgår nu till – 14,0 mnkr.
Avvikelserna finns hos kommunstyrelseförvaltningen -1,7 mnkr (föregående
månad -1,7), hälsa och välfärdsnämnden –7,8 (-8,5), barn- och utbildningsnämnden – 4,6 (-5,6).
Inom finansförvaltningen har skatteintäkterna fallit kraftigt till följd av Corona-pandemin. Detta vägs än så länge upp av ökade bidrag från staten.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 8 april om att ge hälsaoch välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att presentera åtgärdsplan för belopp motsvarande nämndernas övergripande besparingsuppdrag. Detta ska rapporteras till kommunstyrelsen den 27 maj.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning april 2020”, daterat 2020-05-11, från
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
PowerPoint ”Budgetuppföljning april 2020”, daterad 2020-05-13.
Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08, § 69.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 67
Ansökan om borgen Osby IK
KS/2020:64 045
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Osby IK:s lån återställs till ursprungliga 300 000 kronor.
Lånet är amorteringsfritt de närmaste tolv månaderna.
Representanter från Osby IK bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 juni 2020 och presenterar åtgärdsplan
för att kunna hantera den ökande skulden på 200.000 kronor och
eventuella övriga skulder.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn eftersom föreningen också bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun borgar sedan tidigare för ett lån på 300 000 kr till föreningen
med en återbetalningstid på 7 år. Aktuell skuld är ca 230 000 kr.
Ishockeyföreningen har som många andra föreningar drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av Corona-pandemin.
Föreningen önskar därför hjälp av kommunen som borgensman med villkoren för lån hos banken:
-

Att lånet återställs till ursprungliga 300 000 kr.
Att lånet är amorteringsfritt de närmaste tolv månaderna.
Att totalt höja borgensförbindelsen till 500 000 kr.

Finansiering
Eftersom ärendet gäller borgen så krävs ingen anvisning om finansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om borgen – Osby IK”, med tillhörande barnkonsekvensanalys daterade 2020-05-13, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Mail från Osby IK ”Lån och borgen”, daterad 2020-05-08.

Justerandes sign
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Protokoll ”Osby Ishockeyklubbs årsmöte tisdagen den 25 juni 2019”, inklusive verksamhetsberättelse.
Resultatrapport Osby IK för räkenskapsår 2019-05-01 – 2020-04-30, utskriven 2020-05-04.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 68
Brottsofferjouren, ansökan om verksamhetsbidrag
KS/2020:150 043
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Verksamhetsbidrag på 66.040 kronor till Brottsofferjouren godkänns.
Finansiering sker via verksamhet 94007, till kommunstyrelsens förfogande.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn, se barnkonsekvensanalys tillhörande ärendet, daterad
2020-05-08.
Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp har ansökt om ett verksamhetsbidrag för år 2020 på fem kronor per kommuninvånare i Osby kommun.
Baserat på invånarantalet den 31 december 2019 skulle detta bli 13 208 x 5
= 66 040 kr.
För 2019 tilldelades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag baserat på samma
grund, då totalt 66 335 kr.
Finansiering
Bidrag för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelsens ordinarie
budget för år 2020. För år 2019 finansierades bidrag till Brottsofferjouren
via verksamhet 94007, till kommunstyrelsens förfogande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för
2020”, med tillhörande barnkonsekvensanalys, daterade 2020-05-08, från
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Skrivelse ”Förslag till dagordning vid årsmötet Hässleholms Brottsofferjour
den 3 mars 2020”, med tillhörande verksamhetsberättelse ”Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp 2019”.
Protokoll ”Konstituerande styrelsemöte, Brottsofferjouren Hässleholm,
Osby Perstorp”, inkommen 2020-03-24.
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2020, daterad
2020-03-21, inkommen 2020-03-24.
Justerandes sign
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Skrivelse ”Minimikrav för förening i Brottsofferjouren”, inkommen 202003-24.
Protokoll vid årsmöte för Brottsofferjouren i Hässleholm, daterad 2020-0303, inkommen 2020-03-24.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 69
Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och
nämndsammanträden
KS/2020:226 006
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden, enligt utkast daterad 2020-05-11, godkänns.

-

Kanslichefen får i uppdrag att efter behov löpande revidera dokumentet vid eventuella lagändringar, om nya direktiv från Sveriges
kommuner och regioner angående hur lagtexten ska implementeras
tillkommer eller om andra statliga myndigheter tar beslut som är
samhällsövergripande och därmed påverkar distansdeltagandet.

-

Om dokumentet revideras enligt andra punkten ska den inte vara föremål för beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen igen.
Om revidering sker ska detta istället anmälas för kännedom till
kommunstyrelsen som äger möjligheten att, om politiken finner det
lämpligt, åter ta upp dokumentet som ett ärende.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden
anses vara kommunövergripande och ska därför beslutas i kommunfullmäktige. Anledningen till detta är för att inte belasta övriga förvaltningar med
framtagande av egna riktlinjer och rutiner för nämnder och utskott då dokumentet ändå utgår från lagstiftning som samtliga förvaltningar följer.
Det som anges i riktlinjerna är baserat på det lagkrav som anges i kommunallagen (2017:725), främst 5 kap. 16 § samt 6 kap. 24 §. Dessa lagkrav,
tillsammans med direktiv från Sveriges kommuner och regioner (SKR), har
sedan anpassas efter de förutsättningar som finns i Osby kommun. I framtagning av rutinerna har flera aspekter beaktats, så som den politiska organisationen, personalstyrkan, samt tekniska-, kostnads- och säkerhetsmässiga
förutsättningar.
Eventuella lokala frivilliga överenskommelser mellan partier och gruppledare ska ses som ett komplement till dokumentet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och
nämndsammanträden”, daterad 2020-05-12, från kanslichef Amra Eljami
och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden”, utkast daterad 2020-05-11, från kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ”Rutin för jävsituationer”, daterad 2020-04-06 från kommunsekreterare Robin Skoglund.
Manual för Teamsmöten.
Instruktion för digital medverkan i Teams via iPad.
Manual för Teams/iPad vid händelse av jäv.
Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare, daterad 202005-04.
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§ 70
Instruktion till kommundirektör - Tillägg avseende
krisberedskap och biträdande kommundirektör i kris
eller annan samhällsstörning
KS/2019:296 160
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Reviderad instruktion till kommundirektör, daterad 2020-04-03,
godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7
kap. 1-2 §§ i denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha
den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning
som finns under kommunstyrelsen. Ansvaret som chef för förvaltningen
hindrar inte att vissa eller samtliga kommundirektörens operativa funktioner
delegeras till en biträdande kommundirektör.
Enligt befintlig instruktion, och enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning, har kommundirektören efter samråd med kommunstyrelsens
presidium rätt att fatta beslut om organisationsförändringar inom kommunens förvaltnings- och ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta och
ändra såväl avdelningar, enheter och områden som chefstjänster. Kommundirektören har även enligt denna instruktion rätt att utse en biträdande kommundirektör.
Kommundirektören har beslutat om mindre förändring på kommunstyrelseförvaltningen som började gälla den 6 februari 2020 där Johanna Lindhe
utsågs till administrativ chef och ansvarar för kanslichef, miljö- och byggchef, tillväxt- och utvecklingsenheten. Enligt den organisationen som rådde
tidigare var kommundirektör ansvarig för kanslichefen, och miljö- och
byggchef, men just kanslichefstjänsten angavs specifikt i instruktionen till
kommundirektör och enligt denna ska kommundirektören ha medarbetaroch lönesamtal med dessa tjänstepersoner. På grund av organisationsförändringarna har detta ändrats i den föreslagna instruktionen till kommundirektör
och ändringar har markerats med gul och/eller överstruken text.
På grund av den rådande situationen med coronaviruset, covid-19, har
kommundirektören även beslutat om att utse ytterligare en biträdande komJusterandes sign
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mundirektör under en begränsad tid. Då situationen är unik för hela samhället anses det vara av vikt att utse ytterligare en biträdande kommundirektör som träder in om kommundirektören och den tills vidare utsedda biträdande kommundirektören inte har möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter.
Administrativ chef, Johanna Lindhe, utsågs därför till andre biträdande
kommundirektör från och med den 23 mars 2020 till och med den 31 maj
2020, detta i enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022.
Eftersom tillsättandet av biträdande kommundirektör även omnämns i instruktionen till kommundirektör föreslås det att det även där förtydligas
kring möjligheten att utse flera biträdande om det uppstår kris eller annan
samhällsstörning sker, som en komplettering till kommunstyrelsens reglemente. Även detta har ändrats i den föreslagna instruktionen till kommundirektör och ändringar har markerats med gul text.
Beslut avseende organisationsförändringen och andre biträdande kommundirektör beslutades på delegation av kommundirektören, Petra Gummesson,
och har anmälts till och godkänts av kommunstyrelsen.
Instruktionen till kommundirektören ska därför förtydligas och revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Instruktion till kommundirektör – Tillägg avseende kris
eller annan samhällsstörning och organisationsförändring”, daterad 202004-03, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Instruktion till kommundirektör”, daterad 2020-04-03, med förslag till förändringar.
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§ 71
Remissvar kommunutredningen
KS/
Information om kommunutredningen
Kommunstyrelseförvaltningen önskar få politikens inriktning och tankar
kring kommunutredningen. Eftersom detta ännu inte har diskuterats politiskt
så kommer kommunutredningen att tas upp som en diskussionspunkt på
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 juni 2020.
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