
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-14  

 

 
 Plats och tid Microsoft teams, klockan 08:30 – 11.45  

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 
Planarkitekt, Kettil Svensson 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Ordförande BUN, Lars-Anton Ivarsson 
Ordförande MBN, Oddbjörn Aasvold 
Ordförande HVN, Jimmy Ekborg 
Ordförande SBN, Lotte Melin 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
 

Utses till justerare Daniel Landin (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby kommun, måndag den 18 januari 2021, klockan 9.00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
1–12 

 Robin Skoglund   
 
 Ordförande   
 Niklas Larsson (C)   
 
 Justerare   
 Daniel Landin (S)   
 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-01-14  

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-19 Datum då anslaget tas ned 2021-02-10 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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Ärendelista 
 
  

§ 1 Upprop och protokollets justering 

§ 2 Godkännande av dagordning 

§ 3 Information 

§ 4 Regionplan Skåne 2022–2040  

§ 5 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 2019–2022, 
införande av individutskott under kommunstyrelsen 

§ 6 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

§ 7 Ägardirektiv, bolagsordning och utredning om koncernbildning 

§ 8 Diskussion avseende Tandläkaren 1 framtid (Briohuset) 

§ 9 Värdeskapande fastighetsförvaltning 

§ 10 Lekoseum bidragsansökan 2021 

§ 11 Finansiering av omställningsstöd 

§ 12 Komplettering av budgetanvisningar inför 2022 
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§ 1 
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 18 januari 2020, 
klockan 9.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 2 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 3 
Information 
 
Kommundirektör, Petra Gummesson, informerar kommunstyrelsens arbets-
utskott angående coronaläget i Osby kommun. Efteråt diskuterar närvarande 
tjänstepersoner, kommunstyrelsens arbetsutskott och nämndernas ordfö-
rande läget i kommunen. Det diskuteras bland annat om fjärrundervisningen 
i skolorna samt vaccineringen i äldreomrorgen. 
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§ 4 
Regionplan Skåne 2022–2040 - Mathias Karlsson 
KS/2021:15   032 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Mathias Karlsson och planarkitekt Kettil Svensson infor-
merar om arbetet med regionplan Skåne 2022–2040. Beslut kommer att tas 
under våren 2021. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
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§ 5 
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
2019–2022, införande av individutskott under 
kommunstyrelsen 
KS/2018:489   003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige  

− Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för man-
datperioden 2019–2022, enligt utkast daterad 2020-12-22, antas 
gälla från och med den 1 mars 2021. Ändringar är markerade 
med gult eller överstruken text. 

− Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns 
nämnder för mandatperioden 2019–2022, enligt utkast daterad 
2020-12-22, upphör näringslivs- och tillväxtdelegationen och 
dess uppdrag. 

− Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns 
nämnder för mandatperioden 2019–2022, enligt utkast daterad 
2020-07-01, inrättas ett näringslivsråd. Reglemente för rådet an-
tas i separat ärende.  

− Namnbytet för Hälsa- och välfärdsnämnden till Hälsa- och om-
sorgsnämnden, godkänns. 

− Tillägg och ändringar avseende kommunstyrelsens individut-
skott, enligt utkast daterad 2020-12-22, antas gälla från och med 
den 1 mars 2021. Ändringar är markerade med gult eller över-
struken text. 

− Kommunstyrelsens individutskott inrättades vid kommunfull-
mäktiges godkännande av reglementet 2020-12-14, § 156, men 
aktiveras från och med den 1 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 180 att godkänna en ny förvalt-
ning under kommunstyrelsen, Arbete- och välfärdsförvaltningen. Kommun-
fullmäktige beslutade sedan 2020-12-14, § 156, att revidera reglementet för 
Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022 och i den ändring-
en ingick det bland annat att kommunstyrelsen skulle få ett individutskott. I 
denna revidering förtydligas den nya förvaltningens roll och då förvaltning-
en är länkad till individutskottet så kommer detta att ha effekt på utskottet 
också. 
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I och med att vissa delar och uppgifter, enligt till denna tjänsteskrivelse fö-
reslaget reglemente, kommer att flyttas från barn- och utbildningsnämnden 
och hälsa- och välfärdsnämnden så finns det även ett behov av att byta namn 
på dagens Hälsa- och välfärdsnämnd för att det inte ska bli förvirring mellan 
den och Arbete- och välfärdsförvaltningen. 

Utöver detta så har det tidigare diskuterats om näringslivs- och tillväxtdele-
gationens upphörande. Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 174, att 
återremittera ärendet som även hör ihop med ärende avseende inrättande av 
ett näringslivsråd. Även detta återremitterades av kommunstyrelsen 2020-
10-28, § 175. Eftersom flera ändringar görs som kräver reglementets revide-
rings så föreslås även dessa ärenden tas i denna ändring.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 1 mars 2021”, date-
rad 2020-12-22, från kanslichef Amra Eljami, förvaltningschef Emma Fros-
tensson och kommundirektör Petra Gummesson. 

Skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019-
2022”, utkast 2020-12-22. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 6 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
KS/2019:10   002 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

− Reviderat delegationsordning för kommunstyrelsen enligt utkast 
daterad 2020-12-23, godkänns och börjar gälla från och med den 
1 mars 2021. Ändringar är markerade med röd text och/eller gul 
överstrykning.  

− Reviderad delegationsordning gäller endast om kommunfullmäk-
tige beslutar att anta reviderat reglemente på fullmäktiges sam-
manträde den 15 februari 2021.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn både direkt och indirekt. För mer information, då de hör 
ihop, se barnkonsekvensanalys för förslag till reviderat reglemente som fö-
reslås gälla från och med den 1 mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 180 att godkänna en ny förvalt-
ning under kommunstyrelsen, Arbete- och välfärdsförvaltningen. Kommun-
fullmäktige beslutade sedan 2020-12-14, § 156, att revidera reglementet för 
Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022 och i den ändring-
en ingick det bland annat att kommunstyrelsen skulle få ett individutskott. I 
denna revidering förtydligas den nya förvaltningens roll och delegation då 
förvaltningen är länkad till individutskottet. 

Förslag till revidering av reglementet kommer också att behandlas parallellt 
med detta ärende. För att övergången till det nya utskottet ska vara så bra 
som möjligt föreslås därför både reglementet och delegationsordningen 
(som separata ärenden) antas för att den nya förvaltningen ska kunna arbeta 
effektivt.  

Då förvaltningen är ny så kommer delegationsordningen förmodligen att 
behöva revideras flera gånger för att säkerställa att informationen är aktuell. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för 
mandatperioden 2019-2022, gällande fr.o.m. den 1 mars 2021”, daterad den 
23 december 2020, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Jo-
hanna Lindhe.  

Förslag till reviderat delegationsordning för kommunstyrelsen, utkast date-
rad den 23 december 2020. 
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Barnkonsekvensanalys, daterad den 12 januari 2021. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 
Ägardirektiv, bolagsordning och utredning om 
koncernbildning 
KS/2020:451   001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Förslag till kommunstyrelsen 
 
Följande uppdrag lämnas till kommunstyrelseförvaltningen 

- Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kom-
munala bolagen. 

- Utreda förutsättningarna, för och nackdelar, inklusive en ekonomisk 
kalkyl med en koncernbildning för kommunen och de helägda kom-
munala bolagen. 

- Översyn och utredning ska vara genomförd och kunna tas upp för 
beredning den 1 juni 2021. 

 
Beslutsgång 
Lars-Erik Svensson (M) yrkar att meningen ”inklusive en ekonomisk kal-
kyl” läggs till under andra beslutssatsen. 
 
Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat i enlighet med Lars-Erik Svenssons (M) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande bolagsordningar och ägardirektiv för de helägda kommunala bola-
gen uppdaterades senaste gången år 2015 respektive 2017. Någon översyn 
har alltså inte gjorts under innevarande mandatperiod. Det är därför motive-
rat med en översyn av dessa styrdokument för att säkerställa överensstäm-
melse med aktuella lagar och regelverk samt överensstämmelse med kom-
munens mål och inriktning. 
De helägda kommunala bolagen är Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby 
AB samt Industrihus i Osby AB. 
Diskussion har också förts om att utreda förutsättningarna, för- och nackde-
lar, med en koncernbildning. Med koncernbildning menas att kommunen 
har ett övergripande kommunalt bolag (moderbolag) som i sin tur äger akti-
erna i de helägda kommunala bolagen. Fördelar som brukar framhållas med 
en s k äkta koncern är att styrning och samordning mellan kommun och bo-
lag blir effektivare. Det finns också möjligheter till bättre finansiell samord-
ning och minskade skattekostnader. Det är dock viktigt att ev. merkostnader 
med en koncernbildning också belyses. 
Utredningen kan till övervägande del genomföras av förvaltningens egen 
personal med visst stöd av sakkunniga utanför organisationen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-09, § 167. 
 
Tjänsteskrivelse ” Uppdrag översyn av bolagsdokument och koncernbild-
ning”, daterad den 11 januari 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 8 
Diskussion avseende Tandläkaren 1 framtid 
(Briohuset) 
KS/2021:17   253 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Mathias Karlsson informerar om lägesbilden för fastighet-
en 1 (Briohuset) och sedan förs en diskussion mellan ledamöterna i kom-
munstyrelsens arbetsutskott. Mathias Karlsson ska återkomma till näst-
kommande arbetsutskott med uppdaterade underlag.  
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 9 
Värdeskapande fastighetsförvaltning 
KS/2021:16   280 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
- Informationen ska delges på kommunstyrelsens sammanträde den 27 

januari 2021. 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Mathias Karlsson informerar om värdeskapande fastig-
hetsförvaltning. Informationen ska även ges på kommunstyrelsens samman-
träde den 27 januari 2021. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
 
 
 
 
 

   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-14  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 10 
Lekoseum bidragsansökan 2021 
KS/2020:429   043 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
 

- Stiftelsen Lekoseum beviljas verksamhetsbidrag på 180 000 kronor 
för år 2021. 

 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Lekoseum har ansökt om verksamhetsbidrag på 180 000 kr för år 
2021.  
För år 2019 var bidraget 276 000 kr och för år 2020 var det ordinarie bidra-
get 126 000 kr. För år 2020 har också Lekoseum beviljats ett extra bidrag på 
150 000 kr på grund av den rådande pandemin som har påverkat besöksfre-
kvensen och intäkter negativt. 
På grund av pandemin kommer verksamheten att vara stängd även under 
kvartal 1 2021 vilket då också påverkar nästa års ekonomi negativt. Av den 
anledningen ansöker stiftelsen om ett högre ordinarie bidrag 2021 än för 
2020. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09, § 165. 
 
Skrivelse" Ansökan om bidrag 2021 ", inkommen den 22 november 2020 
från Lekoseum 
 
Skrivelse ” Budget 2021 – Lekoseum”, från Lekoseum. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 
Finansiering av omställningsstöd 
KS/2020:257   020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Finansiering av omställningsstöd för 2021 sker med 660 000 kr via 
kommunstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007, i 2021 
års budget. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens personaldelegation beslutade den 10 juni 2020 om att 
bevilja omställningsstöd för förtroendevald. 

I ärendet gäller omställningsstödet fr o m 1 september 2020 och 15 månader 
framåt, alltså t o m 2021-11-30. För perioden 1 januari-30 november 2021 
uppgår kostnaden till 660 000 kr.  

I kommunstyrelsens budget för år 2021 finns inga medel avsatta för om-
ställningsstöd utan förslaget är att finansiering sker via kommunstyrelsens 
medel till förfogande.  

Finansiering 
Finansiering av omställningsstöd för 2021 sker med 660 000 kr via kom-
munstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Finansiering av omställningsstöd 2021” daterad den 8 
januari 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummeson. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 12 
Komplettering av budgetanvisningar inför 2022 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson informerar om kompletteringar av budget-
anvisningar inför 2022.  
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
 
 
 
 
 

 


