
 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(24) 

Sammanträdesdatum 
2021-01-27  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams, klockan 13:00 – 17:00  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande,  
Daniel Landin (S), vice ordförande 
Lotte Melin (C) 
Tommy Augustsson (S) 
Carl Bejvel (SD) 
Dag Ivarsson (M) §§ 1–11, 13–16 
Sonja Svenle-Pettersson (M) tjänstgör för Dag Ivarsson (M) § 12 
Arne Gustavsson (S) 
Jonny Ahlqvist (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Agneta Malm (S) 
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD) 
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Hans Persson (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
Arne Gustavsson (S)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Lars Andreasson (S) 
Sonja Svenle-Pettersson (M) §§ 1–11, 13–
16 
Ingmar Bernthsson (S) 
Lars Anton Ivarsson (M) 
Mats Ernstsson (C) 
Christer Larsson (S) 

  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kanslichef, Amra Eljami 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
ES-management, Daniel Svensson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ordförande miljö- och byggnämnden, 
Oddbjörn Aasvold 
 

Utses till justerare Daniel Landin (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 1 februari 2021, klockan 9.00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
1–16 

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

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2021-01-27  

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-02 Datum då anslaget tas ned 2021-02-25 

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 Anmälningar 

§ 4 Anmälning av delegationsbeslut 

§ 5 Information 

§ 6 Information - Värdeskapande fastighetsförvaltning 

§ 7 Komplettering av budgetanvisningar inför 2022 

§ 8 Medborgarförslag - Tydliga informationsskyltar vid våra fornminnen 
- Lennart Ohlsson 

§ 9 Uppräkning av grundbelopp enligt arvodesreglementet 

§ 10 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022, nytt utskott och näringslivsråd, 

§ 11 Reglemente - Utvecklat samarbete med näringslivet och 
implementering av näringslivsråd 

§ 12 Lekoseum bidragsansökan 2021 

§ 13 Finansiering av omställningsstöd 

§ 14 Ägardirektiv, bolagsordning och utredning om koncernbildning 

§ 15 Kommunfullmäktiges program för privata utförare 

§ 16 Svar på skrivelse avseende pedagogiska verktyg på ekbackeskolan 
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§ 1 
Upprop och protokollets justering 
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans 
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndag den 1 februari 2021, 
klockan 9.00.  
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§ 2 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns med ändringarna att ärende 12 ” Revidering 
av kommunstyrelsens reglemente” och ärende 13 ” Utse ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsens individutskott” utgår. 
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§ 3 
Anmälningar 
KS/2020:18   006 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna 
 
 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar 
 
KS/2020:435 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-11-19, § 81. 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-11-19, § 80. 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-11-19, § 82. 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-12-17, § 89. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17, § 129. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17, § 132. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17, § 134. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17, § 131. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17, § 133. 
 
Miljö- och byggnämndens beslut 2020-12-17, § 130. 
 
KS/2020:7 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-17, § 121, inklusive bilaga. 
 
KS/2020:436 
Skrivelse ”Pandemin och kompetensförsörjning” inkommen den 1 december 
2020 från Nationella vårdkompetensrådet. 
 
Missiv från Nationella vårdkompetensrådet inkommen den 1 december 
2020. 
 
KS/2020:18 
Redovisning november SBVT, inkommen den 14 december 2020. 
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Redovisning december SBVT, inkommen den 12 januari 2020. 
 
KS/2020:21 
Kommunfullmäktiges beslut, Olofström, 2020-10-19, § 107 
 
KS/2020:33 
Styrelsemötesprotokoll Osbybostäder 2020-12-11. 
 
KS/2020:34 
Styrelseprotokoll ÖGRAB 2020-11-26 
KS/2020:35 
Styrelseprotokoll Fjärrvärme i Osby AB 2020-11-17 
 
Styrelseprotokoll Fjärrvärme i Osby AB 2020-12-30 
 
KS/2020:368 
Skrivelse ” Informationsmöte serviceresor”, inkommen den 11 december 
2020 från Skånetrafiken. 
 
Mail från Skånetrafiken inkommen den 11 december 2020. 
 
KS/2020:424 
Beslut ” Förordnande av begravningsombud i Osby kommun” inkommen 
den 10 december 2020 från Länsstyrelsen Skåne. 
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§ 4 
Anmälning av delegationsbeslut 
KS/2020:249   001 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Delegationsbesluten läggs till handlingarna 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan angivna beslut har anmälts till kommunstyrelsen: 
 
Kommundirektör 
Beslut om kontaktperson för kommunalförbundet sydarkivera (1.34) 
KS/2020:249 
 
Kommundirektör 
Beslut om biträdande kommundirektör perioden 2021-01-01 – 2021-02-28 
(reglementet) 
KS/2020:249 
 
Kommundirektör 
Beslut om biträdande kommundirektör perioden 2021-03-01 – 2021-12-31 
(reglementet) 
KS/2020:249 
 
Kommundirektör 
Beslut om tillsättande av tjänst(reglementet) 
KS/2020:249 
 
Kommundirektör 
Beslut om biträdande kommundirektör (reglementet) 
KS/2020:249 
 
Kontaktcentervägledare 
Beslut om lotteritillstånd (1.34) 
KS/2020:174 
 
Kommundirektör 
Beslut om rutiner och regler för inköp och upphandling i Osby kommun.  
KS/2020:54 
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§ 5 
Information 
 

- Kommundirektör, Petra Gummeson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser i kommunen. Det informeras bland annat om 
att vaccineringen mot COVID-19 har inletts samt informeras det om 
den nya förvaltningen, arbete och välfärd. 
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§ 6 
Information - Värdeskapande fastighetsförvaltning 
KS/2021:16   280 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Mathias Karlsson, chef för tekniska enheten Anders Ed-
wall och Daniel Svensson informerar om värdeskapande fastighetsförvalt-
ning.  
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 7 
Komplettering av budgetanvisningar inför 2022 
KS/2020:384   041 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson informerar om kompletteringar av budget-
anvisningar inför 2022. Beslut i ärendet kommer att tas på kommunstyrel-
sens sammanträde i mars. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 8 
Medborgarförslag - Tydliga informationsskyltar vid 
våra fornminnen - Lennart Ohlsson 
KS/2019:101   840 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Medborgarförslaget bifalles och samhällsbyggnadsenheten får i upp-
drag att kontakta hembygdsföreningar, länsmuseet, kultur och fritid 
och förslagslämnaren för hjälp med utformning av information samt 
val av platser.   
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-28 KS/2019:101 att samhällsbygg-
nad ska utreda medborgarförslaget från Lennart Ohlsson gällande ”Tydliga 
informationsskyltar vid våra fornminnen”.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-19 SBN/2019:197 att Barn- 
och utbildningsnämnden skulle yttra sig över följande frågeställningar 
 
1. Är det intressant att välja ut de intressantaste fornminnen av alla i Osby 
kommun? 

2. Hur många fornminnen anser kultur och fritid är intressant för allmänhet-
en? 

3. Kan kultur och fritid ta fram och ajourhålla informationen som ska stå på 
informationstavlorna där Samhällsbyggnad har drift och skötsel? 

4. Har kultur och fritid något annat att erinra gällande medborgarförslaget? 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig 2020-06-02 BUN/2020:87 en-
ligt följande: 
1. I enlighet med det nationella kulturpolitiska målet att ”främja ett levande 
kulturarv som bevaras, används och utvecklas” finner Kultur och fritid för-
slaget vara både relevant och viktigt för kommunen. Att lyfta in historien i 
nutiden genom relevant och tillgänglighetsanpassad information är en viktig 
del av kulturarvets bevarande. Även möjligheten att utveckla med digital 
information kan finnas. 
 
2. För att kunna göra en relevant bedömning krävs en djupare undersökning 
och inventering av alla fornlämningar som finns i kommunen som inte redan 
samhällsbyggnad har hand om.  
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3. Kultur och fritid är gärna behjälpliga med att ta fram och ajourhålla in-
formationen som ska stå på informationsskyltarna i fråga men i dagsläget 
finn inte de extra resurser som detta arbete skulle kräva. 

4. Kultur och fritid har inget annat att erinra gällande medborgarförslaget. 
 
Med ovanstående bedömer samhällsbyggnad medborgarförslaget som klart 
möjligt att förverkliga och kommer att innebära ett positivt inslag för Osby 
kommun. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11, § 119. 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Tydliga informationsskyltar vid våra 
fornminnen”, daterad 2020-11-02, från chef för tekniska enheten Anders 
Edwall och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-02, § 63. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 24. 

Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Tydliga informationsskyltar vid våra 
fornminnen”, daterad 2020-02-11, från chef för tekniska enheten Anders 
Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-28, § 106. 

Medborgarförslag, daterad 2019-03-11, från Lennart Ohlsson.  

 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 9 
Uppräkning av grundbelopp enligt arvodesreglementet 
KS/2020:461   024 

Kommunstyrelsens beslut 

- Grundbeloppet höjs i enlighet med arvodesreglementet fr o m 2021-
01-01. 

- Uppräkning sker gällande de fasta arvodena samt sammanträdesar-
voden enligt arvodesreglementet fr o m 2021-01-01.  

- Den genomsnittliga löneökningen 2020 för avslutad lönerevision är 
fastställd till 2,77%. 

Barnkonsekvensanalys 
Ingen påverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med arvodesreglementet ska grundbeloppet årligen räknas upp, 
per den 1 januari, med samma procenttal som den genomsnittliga löneut-
vecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår, 2020. 
Procentsatsen beräknas som genomsnittet för samtliga vid beslutstillfället 
genomförda lönerevisioner. 

Den genomsnittliga löneökningen 2020 för avslutad lönerevision är fast-
ställd till 2,77%. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personaldelegation 2021-01-14, § 3. 

Tjänsteskrivelse ” Uppräkningen av grundbelopp enligt arvodesreglemen-
tet” daterad den 30 december 2020, från HR-chef Anna Olsson och kom-
mundirektör Petra Gummesson. 

 

Beslutet skickas till 

HR-chef, Anna Olsson 
Lönechef, Helena Eriksson 
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§ 10 
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022, nytt utskott och 
näringslivsråd, 
KS/2018:489   003 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige  

- Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandat-
perioden 2019–2022, enligt utkast daterad 2020-12-22, antas gälla 
från och med den 1 april 2021. Ändringar är markerade med gult el-
ler 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 antas i separat 
ärende.  

- Namnbytet för Hälsa- och välfärdsnämnden till Hälsa- och omsorgs-
nämnden, godkänns. 

- Tillägg och ändringar avseende kommunstyrelsens individutskott, 
enligt utkast daterad 2020-12-22, antas gälla från och med den 1 
april 2021. Ändringar är markerade med gult eller överstruken text. 

- Kommunstyrelsens individutskott inrättades vid kommunfullmäkti-
ges godkännande av reglementet 2020-12-14, § 156, men aktiveras 
från och med den 1 april 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 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-14, § 5. 

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 

Kommunfullmäktige 
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§ 11 
Reglemente - Utvecklat samarbete med näringslivet 
och implementering av näringslivsråd 
KS/2020:115   001 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Förslag till reglemente för Näringslivsrådet, enligt utkast daterad 
2020-08-27, antas med ändringarna att kommunstyrelsens arbetsut-
skotts ordinarie ledamöter utgör representanter i näringslivsrådet 
samt att rådet ska sammanträda 6 gånger per år istället för 4 gånger. 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en årsplane-
ring för näringslivsrådet. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet påverkar inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger 
grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva 
och hållbara kommuner och regioner. 

Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är en viktig förut-
sättning för att skapa ett gott näringslivsklimat. Genom att inrätta ett nä-
ringslivsråd skapas bättre förutsättningar för en närmare dialog och regel-
bundna möten mellan det lokala näringslivet och företrädare för Osby 
kommun i frågor som rör näringsliv och tillväxt. Näringslivsrådet är en 
arena för samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen. Nä-
ringslivsrådet bidrar även till att stärka samverkan mellan skola och närings-
liv.  

Näringslivsrådet ersätter Näringslivs- och tillväxtdelegationen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 175. 

Tjänsteskrivelse ”Näringslivsråd Osby kommun”, daterad 2020-08-27, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Utkast, Reglemente Näringslivsråd Osby kommun daterad 2020-08-27. 

 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 12 
Lekoseum bidragsansökan 2021 
KS/2020:429   043 

Dag Ivarsson (M) anmäler jäv i ärendet. Sonja Svenle-Pettersson (M) 
tjänstgör i hans ställe. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

- 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 2021-01-14, § 6. 
 
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 
 
Lekoseum 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 13 
Finansiering av omställningsstöd 
KS/2020:257   020 

Kommunstyrelsens beslut 

- Finansiering av omställningsstödet sker inom ramen för 2020 års re-
sultat 

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.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-14, § 11. 

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

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelning 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 14 
Ägardirektiv, bolagsordning och utredning om 
koncernbildning 
KS/2020:451   001 

Kommunstyrelsens beslut  
Följande uppdrag lämnas till kommunstyrelseförvaltningen: 

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

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

 
Beslutsgång 
Yrkande 
Niklas Larsson (C) yrkar: 
Följande uppdrag lämnas till kommunstyrelseförvaltningen 

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

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

 
Ajournering 
Daniel Landin (S) begär ajournering mellan 16.30 – 16.50. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer sitt yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med sitt eget 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. 
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Utredningen kan till övervägande del genomföras av förvaltningens egen 
personal med visst stöd av sakkunniga utanför organisationen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-14, § 7. 
 
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 
 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 15 
Kommunfullmäktiges program för privata utförare 
KS/2020:104   003 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” date-
rad den 28 april 2020, antas och börjar gälla 2021-02-16. 

Barnkonsekvensanalys 
Inte aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde den 24 juni 2020, § 101 beslutade 
kommunstyrelsen att samtliga nämnder skulle återrapportera vilka privata 
utförare de känner till och som kan passa in i kommunen. Miljö- och bygg-
nämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har inga 
verksamheter som sköts av privata utförare där kommunen är huvudman. 
Hälsa- och välfärdsnämndens återrapportering finns redovisad i skrivelse 
”Kartläggning av privata utförare inom Hälsa- och välfädsförvaltningen”. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inkommit med svar i inkommit mail den 25 
januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse” Program för privata utförare” daterad den 20 januari 2021, 
från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse ”Kartläggning av privata utförare inom Hälsa- och välfärdsför-
valtningen”, daterad den 3 december 2020, från förvaltningschef Helena 
Ståhl. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 79. 

Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, date-
rad 2020-05-12, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef 
Amra Eljami. 

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, utkast date-
rad 2020-04-28, från kommunsekreterare Robin Skoglund.  
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Kanslichef, Amra Eljami 
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§ 16 
Svar på skrivelse avseende pedagogiska verktyg på 
ekbackeskolan 
KS/2020:452   610 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Svar i enlighet med ”Svar på brev avseende pedagogiska verktyg” 
godkänns och överlämnas till avsändaren.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
I brev inkommit den 16 december 2020 yrkar avsändaren at få svar på olika 
frågeställningar från kommunstyrelsen avseende pedagogiska verktyg på 
ekbackeskolan. Kommunstyrelsen kom enhälligt fram till svar som redovi-
sas i skrivelse ” Svar på brev avseende pedagogiska verktyg. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse ”Svar på brev avseende pedagogiska verktyg” 
 
Skrivelse ”Synpunkter angående pedagogiska verktyg i skolan”, inkommen 
den 16 december 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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