
 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-25  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams, klockan 13:00 – 16:30  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande,  
Daniel Landin (S), vice ordförande 
Tommy Augustsson (S) 
Carl Bejvel (SD) 
Dag Ivarsson (M) §§ 191–207, 209–213 
Sonja Svenle Pettersson (M) tjänstgör för Dag Ivarsson (M) § 208 
Lotte Melin (C) 
Jonny Ahlqvist (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgör för Agneta Malm (S) 
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD) 
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Hans Persson (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Mats Ernstsson (C) 
Sonja Svenle-Pettersson (M) §§ 191–207, 
209–213 
Annelie Sebbe (S) 

 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kanslichef, Amra Eljami 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Utvecklingsstrateg, Emma Frostensson 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
Museichef, Ann Häljesgård 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
 
 Utses till justerare Daniel Landin (S)   

 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag den 27 november, klockan 13.00,  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
191–213 

 Robin Skoglund via Erika Lila-Englund   
 
 Ordförande   
 Niklas Larsson (C)   
 
 Justerare   
 Daniel Landin (S)   
 

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-11-25  

Datum då anslaget sätts upp 2020–11–29 Datum då anslaget tas ned 2020-12-21 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund via Erika Lilja-Englund   
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Ärendelista 
 
§ 191 Upprop och protokollets justering 

§ 192 Godkännande av dagordning 

§ 193 Anmälningar 

§ 194 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 195 Information 

§ 196 Drogpolicy 

§ 197 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021 

§ 198 Fastighetsförvärv, Grossören 7 

§ 199 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

§ 200 Förbundsordning avseende AV-media Skåne 

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

§ 202 Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Riktlinjer och mål 

§ 203 Lokalt GDPR-ombud - kommunstyrelseförvaltningen 

§ 204 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022 

§ 205 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för 
mandatperioden 2019–2022 

§ 206 Budgetuppföljning oktober 2020 

§ 207 Nämndplan 2021 - Kommunstyrelseförvaltningen 

§ 208 Ansökan om driftsbidrag - Lekoseum 
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§ 209 Nominering av ersättare i Funkisrådet från Barn- och 
utbildningsnämnden - Efter Daniel Landin (S) 

§ 210 Nominering av ledamot och ordförande i Funkisrådet från hälsa- och 
välfärdsnämnden - efter Pål Nilsson (KD) 

§ 211 Medarbetarpolicy 

§ 212 Ansökan om bidrag - Osby Näringsliv 

§ 213 Svar på skrivelse från elever på ekbackeskolan 
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§ 191 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans 
med ordförande Niklas Larsson justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justering äger rum fredagen den 27 november 
2020, klockan 13.00. 
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§ 192 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 6 ”Återkoppling 
angående kommunfullmäktiges program för privata utförare” utgår. 
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§ 193 
Anmälningar 
KS/2020:18   006 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Anmälningar läggs till handlingarna 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar 
KS/2020:303 
Mail från Skånes kommuner, inkommen den 15 oktober 2020. 
 
Sammanträdesprotokoll från Kommunförbundet Skåne, inkommen den 26 
oktober 2020. 
 
KS/2020:18 
Kallelse från SBVT, inkommen den 3 november 2020. 
 
Protokoll styrelsemöte SBVT, inkommen den 3 november 2020. 
 
Ekonomisk redovisning SBVT oktober 2020, inkommen den 12 november 
2020. 
 
KS/2020:323 
Protokoll från sydarkivera, daterad den 9 oktober 2020. 
 
Protokollsutdrag sydarkivera § 32 2020-10-09. 
 
KS/2020:33 
Protokoll Osbybostäder AB, inkommen den 30 oktober 2020. 
 
KS/2020:34 
Protokoll ÖGRAB, inkommen den 4 november 2020. 
 
KS/2020:36 
Protokoll Industrihus i Osby AB, inkommen den 3 november 2020. 
 
KS/2020:7 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-10-22, § 67. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 103. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 104.   
 
KS/2020:67 
Protokoll Unikom, inkommen den 16 november 2020. 
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§ 194 
Anmälningar av delegationsbeslut 
KS/2020:8   000 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Nedan angivna beslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
date-rad 24 april 2019, § 90 samt reglemente för Osby kommuns nämnder 
för mandatperioden 2019–2022. Nummer enligt delegationsordningen anges 
som förkortning (dlnr). 
 
Kontaktcentervägledare 
Beslut om lotteritillstånd (1:34), KS/2020:174. 
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§ 195 
Information 
 
Kommundirektör Petra Gummeson informerar kommunstyrelsen om de åt-
gärder kommunen har gjort med anledning av COVID-19. Det informeras 
även om kommande händelser i kommunen. 
 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltingen, Mathias Karlsson, in-
formerar om pågående byggprojekt i Osby kommun. Det informeras även 
om att det kommer att komma beslut avseende nya byggnationer på kom-
munstyrelsens sammanträde i januari.  
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§ 196 
Drogpolicy 
KS/2020:418   003 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- "Drogpolicy för föreningar i Osby kommun", daterad den 20 oktober 
2020, antas och ska gälla från och med den 1 januari 2021 till och 
med den 31 december 2023. 
 

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över riktlinjen av-
seende alkoholförtäring i vissa lokaler.  

 
Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 
 

- "Drogpolicy för föreningar i Osby kommun", daterad den 20 oktober 
2020, antas och ska gälla från och med den 1 januari 2021 till och 
med den 31 december 2023. 
 

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över riktlinjen av-
seende alkoholförtäring i vissa lokaler.  

 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är framtagen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Den 13 februari 2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya 
riktlinjer för uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är ut-
for-made för att bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för 
hela Osby kommun. Att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som 
främjar ett aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kom-
mun-fullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och 
Fritids-anläggningar och lokaler antas och justeras vid behov årligen av 
Barn och utbildningsnämnden inom given ram  
I Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun finns 
en rad villkor som föreningar måste uppfylla för att ha möjlighet att ta del 
av Osby kommuns föreningsstöd. under  
 
Under punkten 1.2 Allmänna villkor står följande angående drogpolicy:  
För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns för-
enings-stöd krävs att följande villkor är uppfyllda: 
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- Bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri 
miljö inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och 
ungdomar så som tävlingar och matcher. 

- Ha en drogpolicy som godkänts av barn och utbildningsnämnden. 
 
Inför 2021 föreslår därför barn och utbildningsförvaltningen att Osby kom-
muns drogpolicy för föreningar godkännes. 
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-20, § 106.  
 
Tjänsteskrivelse "Drogpolicy", daterad den 25 september 2020, från en-
hets-chef kultur och fritid Fredrik Johnsson och förvaltningschef Eva An-
dersson. 
  
Policy "Drogpolicy för föreningar i Osby kommun", daterad den 20 oktober 
2020, framtagen av Fredrik Johnsson. 
 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 28 september 2020. Kommunfullmäkti-
ges beslut den 13 februari 2017, § 
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar, 
daterad 2016-11-29.  
 
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun, daterad 
2016-11-29. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 197 
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021 
KS/2020:415   806 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Hemgården i Killeberg kostar 80 kronor för samtliga kolumner i av-
snitt 4 ”Samlingslokaler”, taxa A. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Taxor och avgifter inom kultur och fritid, antas. 
 
 
Beslutsgång 
Lotte Melin (C) yrkar att taxor och avgifter inom kultur och fritid antas med 
tillägget att Hemgården i Killeberg kostar 80 kronor för samtliga kolumner i 
avsnitt 4 ”Samlingslokaler”, taxa A. 
 
Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen har 
beslutet i enlighet med Lotte Melins (C) förslag till beslut. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Berör barn.  
 
Sammanfattning av ärendet  
2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för 
ut-hyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att 
bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kom-
mun. Att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett ak-
tiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.  
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kom-
mun-fullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och 
Fritids-anläggningar och lokaler antas och justeras vid behov årligen av barn 
och utbildningsnämnden inom given ram. För de föreningar som har egna 
loka-ler och klubbrum i kommunens byggnader och anläggningar, kommer 
ett hyresavtal att skrivas med fastighetsenheten. De individuella hyresavta-
len regleras inte i den allmänna skrivelsen för "taxor kultur och fritidsan-
lägg-ningar" utan förhandlas fram utifrån varje unik situation.  
Inför 2021 föreslår Kultur och fritid att taxorna från 2020 behålls med vissa 
förändringar. Vi föreslår förändringar i simhallarnas och musikskolans 
taxor, samt förtydligande i nolltaxan för samlingslokaler.  
Enligt erfarenhet är musikskolans avgiftsbelagda kurser ett hinder för 
bred-dat deltagande samt minskar möjligheter att få in fler elever i musiks-
kolan.  



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(30) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-25  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Vi vill verka för en "låg tröskel in" i verksamheten samt att locka fler att 
prova på musikskolan under en kortare period, utan kostnad.  
Upplägget påverkar ej våra möjligheter att placera elever som står i kö eller 
redan har en plats på Musikskolan.  
Kurserna kommer vara en del av vårt viktiga uppdrag att informera om 
mu-sikskolans verksamhet och vår utåtriktade verksamhet. Vi vill nå nya 
elev-grupper, möta upp ideer och behov hos barn och unga. 
 
Vi ser också att en sådan satsning innebär att vi kan nå elever som valt att 
avstå deltagande i Musikskolans verksamhet för att de har svårt att binda 
upp sig på en lång kurs, men kanske har bättre möjlighet i ett kortkurs-
upp-lägg.  
Detta blir ett steg i vår utveckling av Musikskolan där också omvärlds-
spa-ning finns med. Projekt/kortkurser är något som lyfts fram i debatten 
som ett sätt att nå ett breddat deltagande.  
Kultur och fritid föreslår därför att avgiftsfritt projekt/kortkurs på max fyra 
tillfällen med minst tre deltagare per kurs läggs in i taxorna för 2021. Kultur 
och fritid förslår också en taxeökning för vuxenundervisning från 1200 
kro-nor till 1300 kronor. Höjningen av avgiften på vuxenundervisning moti-
veras av att vi då prioriterar barn och unga.  
Taxorna för simhallarna bör revideras och förändras när det gäller avgif-
ter-na för de olika kursprogrammen. Olika förutsättningar och aktiviteter 
gör att vi ser ett stort behov av förändring av dessa taxor.  
Omvärldsbevakningen har gjorts, där vi kan konstatera att Osby kommun 
har låga kurskostnader.  
Budgetmässigt så vill vi ha en bättre balans mellan kostnader för aktiviteter, 
instruktörernas kostnader och intäkter.  
Entre för ett engångsbad är inte förändrade, då vi vill att fler ska upptäcka 
simhallarna och dess möjligheter.  
Kultur och fritid föreslår ett tillägg gällande 4 timmars nolltaxa i sam-
lings-lokaler. Nolltaxan på 4 timmar, begränsas till endast ett tillfälle per 
dag. Detta för att undvika möjligheten att boka 2 pass under 4 timmar med 
uppe-håll för nolltaxa.  
 
Beslutsunderlag  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-20, § 109 
 
Tjänsteskrivelse "Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2021 ", daterad 
den 28 september 2020, från enhetschef kultur och fritid, Fredrik Johnsson 
och förvaltningschef., Eva Andersson.  
 
Reviderad "Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2021".  
 
Bamkonsekvensanalys, daterad den 25 september 2020.  
 
Prisändringar i samhallarna 2021.  
 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2017, § 13.  
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Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar, 
daterad 2016-11-29.  
 
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun, daterad 
2016-11-29. 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
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§ 198 
Fastighetsförvärv, Grossören 7 
KS/2020:423   252 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att undersöka och komplettera ärendet med möjligheten till förvärv 
av Grossören 8. 

 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Kommundirektören får i uppdrag att slutförhandla, underteckna kö-
peavtal och köpebrev samt slutföra köpet av fastigheten Grossören 7. 

 
Barnkonsekvensanalys  
Lagstiftning ej tillämplig.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Osby kommun kontaktades av dödsboet som äger Grossören 7 för att un-
der-söka intresset för denna strategiska fastighet. Osby kommun beställde 
en värdering av Fastighetsbyrån som värderar fastigheten till 3 000 000 kr+- 
5 %. Dödsboet är villiga att sälja fastigheten för värderingspriset. 
 
Finansiering  
Förvärvet finansieras inom befintlig investeringsram se nedan:  
0817 Köp av fastigheter 1 250 000 kr  
0811 Killeberg fsk och matsal 2 750 000 kr 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 101 
 
Tjänsteskrivelse "Fastighetsförvärv, Grossören 7", daterad 2020-10-13, från 
chef för tekniska enheten Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mat-
hias Karlsson.  
 
Värdeutlåtande för värderingsobjekt Grossören 7, daterad 2020-06-28, från 
Fastighetsbyrån. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
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§ 199 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
KS/2019:10   002 

Kommunstyrelsens beslut 

- Delegationsordningen för kommunstyrelsen för mandatperioden 
2019–2022 revideras enligt utkast daterad 2020-10-20 och antas 
gälla från och med den 26 november 2020.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn.  

Sammanfattning av ärendet 
I förslaget till revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning före-
slås ett antal tillägg/förändringar. Föreslagna tillägg/ändringar har markerats 
med gul/ gul överstruken text. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 145. 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
gällande från och med 2020-10-26”, daterad 2020-10-20, från kanslichef 
Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Skrivelse ”Delegationsordning kommunstyrelsen”, utkast daterad 2020-10-
20. 

 

Beslutet skickas till 

Kanslichef, Amra Eljami 
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§ 200 
Förbundsordning avseende AV-media Skåne 
KS/2020:400   030 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Förslag till ny förbundsordning avseende AV-Media inkommen den 
20 oktober 2020, godkänns och börjar gälla 1 januari 2021. 
 

- Osby kommun antar inträde för Kristianstad kommun, Hörby kom-
mun och Höör kommun. 
 

- Om kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordningen 
måste en ny ersättare efter Lars Andreasson (S) utses. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Den 20 oktober 2020 inkommen en hemställan från AV-Media Skåne om att 
anta tre nya medlemskommuner samt att godkänna ett nytt förslag till för-
bundsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 146. 
 
Skrivelse ” Förslag till ny förbundsordning”, inkommen den 20 oktober 
2020 från AV-Media Skåne. 
 
Skrivelse ” Hemställan ifrån AV-Media Skåne till medlemskommunerna”, 
inkommen den 20 oktober 2020 från AV-Media Skåne. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 201 
Medborgarförslag - Införskaffa storbilds-TV i 
kommunhusets kontaktcenter  
KS/2020:356   000 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Medborgarförslag inkommen den 17 september 2020, avslås. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn direkt. 

Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag föreslås att en storbilds-tv som är minst 86 tum inför-
skaffas till kommunhusets kontaktcenter. Storbilds-tvn föreslås användas för 
att visa nyheter från kommunen, presentera kommunens verksamheter och 
för att låta föreningar visa upp sin verksamhet. 

Det finns idag två tv-skärmar i kontaktcenter där nyheter och annan inform-
ation från kommunen presenteras. En av dessa tv-skärmar är placerad så att 
den kan ses utifrån och storleken på skärmen är anpassad så att det ska vara 
enkelt att läsa informationen för de som befinner sig utanför kommunhusets 
entré. De befintliga skärmarna bedöms uppfylla behovet av kommunikation 
via tv-skärmar. Vid en analys av vilka kommunikationskanaler som har bäst 
räckvidd framkommer även att information på tv-skärmarna når en begrän-
sad målgrupp och att utveckling av andra kommunikationskanaler därför bör 
prioriteras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 147. 

Tjänsteskrivelse ” Medborgarförslag – Storbilds-TV i kommunhuset, date-
rad den 11 november 2020, från administrativ chef Johanna Lindhe.  

Medborgarförslag ”Införskaffa storbildstv till kommunhusets foaje” in-
kommen den 17 september 2020 från Ulf Nilsson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-19, § 113. 

 

Beslutet skickas till 

 
Förslagsställaren 
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§ 202 
Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Riktlinjer 
och mål 
KS/2020:387   003 

Kommunstyrelsens beslut 

- Riktlinjer och mål för Nationella minoriteter och minoritetsspråk, an-
tas 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att löpande revidera 
riktlinjer vid lagändringar, ändringar i föreskrifter samt rådande 
rättspraxis. Behov av revideringar av andra skäl ska lyftas upp till 
Kommunstyrelsen. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ja, specificeras i barnkonsekvensanalysen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag (2009:670) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska 
kommuner och landsting anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myn-
dighet som har uppföljningsansvar. 
De nationella minoriteterna i Sverige utgörs av judar, romer, samer, sverige-
finnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska.  
Syftet med riktlinjerna är att informera invånare om sina rättigheter. 
Riktlinjerna ska vara vägledande och uppmärksamma det minoritetspolitiska 
arbetet för vidare utveckling samt säkerställa att Osby kommun arbetar ak-
tivt med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rå-
dande lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 148. 
 
Tjänsteskrivelse ” Nationella minoriteter och minoritetsspråk – Riktlinjer 
och mål” daterad den 7 oktober 2020 från utvecklingsstrateg Emma Fros-
tensson och administrativ chef Johanna Lindhe. 
 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 oktober 2020 från utvecklingsstrateg 
Emma Frostensson. 
 
Skrivelse ”Riktlinjer och mål Nationella minoriteter och minoritetsspråk” 
från utvecklingsstrateg Emma Frostensson. 
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Utvecklingsstrateg, Emma Frostensson 
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§ 203 
Lokalt GDPR-ombud - kommunstyrelseförvaltningen 
KS/2020:397   001 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunjurist Christian Sonesson utses till lokalt GDPR-ombud för 
kommunstyrelseförvaltningen. 

Barnkonsekvensanalys 
Barn berörs inte direkt av beslutet men kan påverkas indirekt genom de be-
slut och frågor som ställs kring GDPR. 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga förvaltningar/nämnder utser eget GDPR-ombud som ska arbeta 
med vissa av personuppgiftsansvariges och förvaltningens GDPR-frågor. Ett 
GDPR-ombud är en tjänsteperson som arbetar på berörd förvaltning och 
håller sig uppdaterad samt arbetar aktivt med dataskyddsfrågor. Ett GDPR-
ombud är inte detsamma som dataskyddsombud, som för nuvarande för 
kommunens del, och för samtliga förvaltningarna, är Sydarkivera. Data-
skyddsombudet, som bland annat utför tillsyn, ska ha en kontaktperson som 
kan kontaktas och som kontaktpersonen kan kontakta vida bland annat per-
sonuppgiftsincidenter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 149. 

Tjänsteskrivelse ”Lokalt GDPR-ombud – kommunstyrelseförvaltningen”, 
daterad 2020-10-20, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 
Johanna Lindhe. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunjurist, Christian Sonesson 
Kanslichef, Amra Eljami 
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§ 204 
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022 
KS/2018:489   003 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandat-
perioden 2019–2022, enligt utkast daterad 2020-10-27, antas gälla 
från och med den 1 januari 2021 under förutsättningen att kommun-
fullmäktige på sitt sammanträde den 23 november 2020 godkänner 
förslag till ny politisk organisation. Ändringar är markerade med 
gult eller gul/överstruken text. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om förslag till ny politisk organisation den 23 
november 2020. Under förutsättningen att förslaget godkänns har reviderat 
reglemente tagits fram med de ändringar som förslaget innebär. Dessa före-
slås träda i kraft den 1 januari 2021. Reglementet kan komma att revideras 
ytterligare under 2021 på grund av förslaget till ny förvaltningsorganisation 
under kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 150. 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022, från och med 2021-01-01”, daterad 2020-10-
27, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Utkast av reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019–2022, daterad 2020-10-27. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 205 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för 
mandatperioden 2019–2022 
KS/2018:794   012 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige  
 

- Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperi-
oden 2019–2022, daterad den 3 november 2020, antas  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
På grund av den rådande pandemin med anledning av COVID-19 har kom-
munstyrelseförvaltningen börjat undersöka möjligheten att justera kommun-
fullmäktiges protokoll digitalt. För att denna ändring ska kunna ske är det 
lämpligt att arbetsordningen innehåller villkoren får att det ska kunna börja 
användas. Ändringarna är markerad med gul text.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 151. 

Tjänsteskrivelse ”Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperi-
oden 2019–2022”, daterad den 3 november 2020, från kommunsekreterare 
Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.  

Skrivelse” Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning mandatperi-
oden 2019–2022”, daterad den 3 november 2020 från kanslienheten. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 206 
Budgetuppföljning oktober 2020 
KS/2020:2   041 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Budgetuppföljning oktober 2020, godkänns. 
 

- Ekonomisk uppföljning från nämnderna till kommunstyrelsen efter 
november genomförs inte. 
 

- Varje nämnd tar själv ställning till om uppföljning från förvaltning 
till nämnd efter november ska genomföras på vanligt sätt eller ej. 
 

- Respektive chef ska ändå göra en översiktlig uppföljning av sin bud-
get och signalera till närmaste chef om stor avvikelse föreligger jäm-
fört med föregående månads prognos. 
 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 220-11-11, § 152. 
 
Skrivelse ” Ekonomisk uppföljning oktober 2020”, daterad den 10 novem-
ber 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 207 
Nämndplan 2021 - Kommunstyrelseförvaltningen 
KS/2020:417   040 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Nämndplan för kommunstyrelseförvaltningen 2021, antas. 
- Följande indikator läggs till i nämndplanen: Antalet uppdrag som 

kontaktcenter utför åt förvaltningarna (målvärde: 4 nya uppdrag un-
der 2021). 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 153. 
 
Skrivelse ”Nämndplan 2021 kommunstyrelse”, daterad den 10 november 
2020, från Gunnar Elvingsson. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson. 
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§ 208 
Ansökan om driftsbidrag - Lekoseum 
Dag Ivarsson anmäler jäv och deltar inte i beslutet, Sonja Svenle Pet-
tersson tjänstgör i hans ställe 
KS/2020:386   046 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Stiftelsen Lekoseum beviljas ett driftbidrag på 150 000 kronor. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-11, § 154 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 138. 
 
Mail inkommit den 6 oktober 2020 från Ann Häljesgård. 
 
Resultatrapport fram till 2020-10-06, från Lekoseum 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lekoseum 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 209 
Nominering av ersättare i Funkisrådet från Barn- och 
utbildningsnämnden - Efter Daniel Landin (S) 
KS/2020:416   115 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Utse Lars Andreasson (S) till ersättare i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, efter Daniel 
Landin (S). 

 
Barnkonsekvensanalys  
Inte aktuellt.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt reglementet för Rådet för personer med funktionsvariationer 
(Funkis-rådet) i Osby kommun ska barn- och utbildningsnämnden nominera 
ledamot och ersättare till rådet.  
Rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun 
är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan 
kom-munen och organisationer som företräder personer med funktionsvari-
ation-er. Rådet är organisatoriskt underställt hälsa- och välfärdsnämnden.  
Barn- och utbildningsnämnden nominerar ledamöter och ersättare till rådet.  
Vid kommunstyrelsen den 27 mars 2019, § 66, valdes följande ledamot och 
ersättare från barn- och utbildningsnämnden:  
Ledamot: Lars-Anton Ivarsson (M)  
Ersättare: Daniel Landin (S) 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-20, § 112. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lars Andreasson 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Funkisrådet 
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§ 210 
Nominering av ledamot och ordförande i Funkisrådet 
från hälsa- och välfärdsnämnden - efter Pål Nilsson 
(KD) 
KS/2020:420   030 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Utse Agneta Malm (S) till ledamot och ordförande i Rådet för perso-
ner med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, efter 
Pål Nilsson (KD). 
 

- Utse Sonja Svenle Pettersson (M) till ersättare för ordförande i Rådet 
för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kom-
mun, efter Agneta Malm (S). 

 
 
Sammanfattning av ärendet  
Den av hälsa- och välfärdsnämndens utsedda ordföranden Pål Nilsson har 
meddelat att han avsäger sig alla politiska uppdrag från och med den 1 
ok-tober 2020. Nominering av ordförande behöver därför genomföras. En-
ligt Funkisrådets reglemente ska hälsa-och välfärdsnämnden nominera 
kom-munstyrelsen att utse ordförande.  
 
Beslutsunderlag  
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-10-22, § 74. 
 
Tjänsteskrivelse "Nominering av ordförande i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, daterad den 1 oktober 
2020, från förvaltningschef Helena Ståhl.  
 
Skrivelse "Begäran om entledigande för politiska uppdrag Pål Nilsson  
(KD), daterad den 17 september 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Agneta Malm 
Sonja Svenle Pettersson 
Funkisrådet 
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§ 211 
Medarbetarpolicy 
KS/2020:388   020 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Förslag på medarbetarpolicy, antas 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
Policyn beskriver kommunens förhållningssätt för att skapa attraktiva ar-
betsplatser som kännetecknas av jämlikhet och delaktighet, eget ansvarsta-
gande och fortlöpande utveckling av såväl verksamheten som den egna 
kompetensen. Dokumentet anger generella förutsättningar och värdeord som 
ska gälla i Osby kommunen.  Policyn utgår från Osby kommuns vision, vär-
degrund och målområden.    

Medarbetarpolicyns syfte är att vara tydlig, enkel och kortfattad. Informat-
ion och dialog om medarbetarpolicyn skall genomföras på arbetsplatsträffar 
för samtliga medarbetare.  

Den centrala samverkansgruppen har informerats om policyn.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 2020-11-11, § 155. 

Tjänsteskrivelse ”Medarbetarpolicy”, daterad den 13 oktober 2020, från 
HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

Skrivelse ”Förslag till medarbetarpolicy”, från HR-avdelningen. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 212 
Ansökan om bidrag - Osby Näringsliv 
KS/2020:337   043 

Kommunstyrelsens beslut 
 

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

Barnkonsekvensanalys 
Inte aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
Osby näringsliv ansöker om sitt årliga bidrag om 30 000 kr. Bidraget går till 
att upprätthålla ett aktuellt före företagsregister samt att kommunen genom 
detta bidrag har fri tillgång och nyttjanderätt av registret. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020- 

Tjänsteskrivelse ” Osby Näringsliv Ekonomisk förening - Ansökan om bi-
drag”, daterad den 10 november 2020 från näringslivsutvecklare Jimmy 
Ekborg och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Skrivelse ” Ansökan om bidrag – Osby Näringsliv Ekonomisk förening”, 
inkommen den 31 augusti 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
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§ 213 
Svar på skrivelse från elever på ekbackeskolan 
KS/2020:404   617 

Kommunstyrelsens beslut 

- Svar enligt skrivelse ”Kommunstyrelsens kommunicering”, antas 
och översänds till eleverna på ekbackeskolan. 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
I inkommen skrivelse den 23 oktober 2020 ställer elever som går naturve-
tenskapliga och tekniska linjen på Ekbackeskolan i Osby frågan till kom-
munstyrelsen varför de beslutat att övergå från Google Classrooms till Of-
fice 365 Teams. I skrivelse ”kommunstyrelsens kommunicering” anges det 
att beslutet var övergripande för samtliga verksamheter i Osby kommun och 
att Microsoft Teams är den tjänst som tillhandahålles.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Fråga från elever på Ekbackeskolan avseende övergången 
från Classroom till Teams” daterad den 18 november 2020, från kommun-
sekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse ” Kommunstyrelsens kommunicering”, daterad den 8 november 
2020. 

Skrivelse ” Fråga till kommunstyrelsen från elever på Ekbackeskolan”, in-
kommen den 23 oktober 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Elever på Ekbackeskolan 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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