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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tid: Tisdagen den 17 september 2019, klockan 08:30 

Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby

      Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Information
- Risk- och sårbarhetsanalys – säkerhet- och beredskapssamordnare Cecilia
  Alexandersson och Jens Blomstrand, kl. 08:30-09:00

4 Motion - Uttalande om återvändande IS-terrorister åt nämnder och styrelser – 
Sverigedemokraterna - räddningschef Jimmy Ask, kl. 09:00

5 Begäran om åtgärder enligt 6 kap § 6a Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverket – 
Räddningstjänsten - räddningschef Jimmy Ask och HR-chef Anna Olsson, kl. 09:20

6 Näringslivs-/tillväxtpolicy, information - tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg, kl. 10:00

7 Digitaliseringsstrategi – utvecklingschef Johanna Linde, kl. 10:15

8 Granskning av barn- och utbildningsnämndens - ekonomistyrning, 
ekonomichef Gunnar Elvingsson, controller Cindy Balte och områdeschef 
grundskola Jessica Jönsson, kl. 10:30

9 Delårsbokslut 31 augusti 2019 – ekonomichef Gunnar Elvingsson

10 Ansökan om kommunal borgen - Byggnadsföreningen Medborgarhuset UPA – 
ekonomichef Gunnar Elvingsson 

11 Fullmäktigeberedningen för kommunens fastigheter och anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamheter
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12 Kommunikationspolicy

13 Riktlinjer sociala medier

14 Riktlinje bild, film och ljud

15 Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag 2019

 

Niklas Larsson (C) Amra Eljami

Ordförande Sekreterare
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Datum
2019-08-20 KS/2019:123

Kommunledningsförvaltningen
Jimmie Ask, 0479 52 82 07
jimmie.ask@osby.se

KS/2019:123 130

Kommunstyrelsen

Svar på motion gällande ”Uttalande om återvändande 
IS-terrorister”
Dnr KS/2019:123
Svar på motion gällande ”Uttalande om återvändande IS-terrorister”

 Räddningstjänstens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Fullmäktige beslutar att kommunens nämnder och styrelse inte ska uttala sig 
enligt motionsskrivarnas förslag.

Sammanfattning
I motion inkommen den 5 april 2019 föreslår Sverigedemokraterna i Osby 
att kommunens nämnder och styrelser ska uttala följande:

 Den som deltagit i, eller understött, terrorism, tex återvändande IS-
terrorister, är inte välkomna till Osby kommun.

 Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria 
samhälle och därmed också förverkat sina möjligheter att få 
kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av 
kommunen i någon form.

 Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till 
med bostad, vuxenutbildning eller på annat sätt bidra med 
samhällelig service.

 Osby kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra 
kommuninvånares trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar 
ställning för all dem som blivit terrorismens offer.

Motiveringen till kommunfullmäktiges beslut är att: 

 kommunen inte kan neka de som bor, verkar eller vistas i Osby 
kommun den hjälp de enligt lag, förordning, föreskrift och 
konvention eller annat regelverk har rätt till samt

 det inte finns någon möjlighet att kontrollera vilka människor som rör 
sig inom kommunens geografiska område.

Beslutsunderlag
Inkommen motion ”Uttalande om återvändande IS-terrorister” från 190405.
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Beslutet skickas till:
Arkivet
Kommundirektören

Petra Gummesson
Kommundirektör

Jimmie Ask
Räddningschef
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/Kommunstyrelseförvaltningen/ 
Anna Olsson
0479-52 82 13
Anna.olsson@osby.se

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Svar på Arbetsmiljöverkets underrättelse
Dnr KS/2019:51 026  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen svarar på Arbetsmiljöverket underrättelse enligt framtagen 
handlingsplan ” Handlingsplan utifrån Arbetsmiljöverkets underrättelse enligt 
ärende KS/2019:51” daterad 2019-08-21 från HR-chef Anna Olsson samt 
räddningschef Jimmie Ask

- Kommunstyrelsen ger HR-chef i uppdrag att sända handlingsplanen till 
Arbetsmiljöverket.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsgivaren fick in en begäran från skyddsombud enligt 6 kap. 6a§ arbetsmiljölagen att 
arbetsgivaren skulle vidta åtgärder med avseende på brandstationen i Osby. Arbetsgivaren 
svarade på denna men då skyddsombud ej ansåg svaret tillräckligt för att vidta åtgärder 
begärde skyddsombud en inlaga som kom in till Arbetsmiljöverket den 18 april 2019 att 
de skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot arbetsgivaren enligt 7 kap. 7 § 
arbetsmiljölagen. 

Den 8 maj genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på brandstationen vilket 
föranledde en underrättelse med begäran om framtagande av handlingsplan utifrån de 
brister som Arbetsmiljöverket lagt fram. 

Beslutsunderlag

Handlingsplan utifrån Arbetsmiljöverkets underrättelse daterad 2019-08-21.

 

/Petra Gummeson/ Anna Olsson 
/Kommundirektör/ HR-chef
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör

HR-chef

Räddningschef



 

 

 

 

 

Handlingsplan utifrån Arbetsmiljöverkets underrättelse 
 

 

Riskbedömning genomförd vid Räddningstjänst  

Deltagare: Jimmie Ask, Anna Olsson, Jan Persson (ersättare för Jeanette 

Reimer), Leif Stiberg, Dan Andersson 
Datum: 2019-08-21 Kompl.datum: 

 

Nr. Brister  Förslag till åtgärd Ansv. 

 

Klart 

datum 

Uppföljning 

datum 
tillräcklig åtgärd? 

Ja Nej 

1.  

Utrymmet för förvaring och ombyte av larmkläder är 

trångt och har brister i sin ventilation. Risk för 

kollisioner vid utryckning och kontaminering av 

privata kläder 

 

Schakta ur parkering på baksidan 

för att kunna docka till moduler. 

Ej möjligt med fristående modul 

pga anspänningstiden 

 

Nybyggnation 

 

KS Okt 2021 
Mars 

2020 
  

2.  

Utrymmet för dusch, omklädning och saneringsbastu 

är inte dimensionerat för antalet arbetstagare i 

räddningstjänsten. Där finns inte heller separata 

möjligheter för kvinnor och män att sanera sig och 

sköta hygien efter insats. Arbetet utförs av både 

kvinnor och män och arbetet som utförs är bland 

annat svettdrivande. Detta kan medföra stress för 

medarbetarna och försvårar möjligheter till den 

 

Schakta ur parkering på baksidan 

för att kunna docka till moduler. 

Ej möjligt med fristående modul 

pga anpänningstiden 

 

Nybyggnation 

 

KS Okt 2021 
Mars 

2020 
  



 

 

 

 

 

personliga hygienen. 

3.  

Placering av räddningstjänsten lokaler är i ett känsligt 

område med bland annat skolor, lekplatser och 

bostäder där det finns risk för tredje man kan bli 

påkörd vi utryckning. Varning till omgivningarna 

uppges höras först då utryckningsfordon lämnar. 

Inkallad personal kör till brandstationen med krav om 

att inställa sig snabbt, vilket ökar riskerna för 

kollision med tredje man. Personal upplever oro och 

stress med anledning av detta. 

 Omlokalisering, nybyggnation KS Okt 2021 
Mars 

2020 
  

4.  

Personer utifrån kan enkelt ta sig in på brandstationen, 

med risk för stöld av personliga föremål hos 

personalen och att obehöriga uppehåller sig i 

lokalerna med risk för hot och våld. 

 

Förstärkning av skalskyddet, 

uppdatera passersystem, 

indelning i skyddszoner 

KS Okt 2021 
Mars 

2020 
  

5.  

Gymmet på brandstationen upplevs som litet och inte 

ändamålsenligt för verksamhetens krav. Ventilationen 

är ej tillräcklig. Det är nödvändigt att personal tränar 

för att kunna möta de fysiska och psykiska 

utmaningar som utryckningar innebär. Dessutom 

uppges gemensam träning för deltidsbrandmän som 

inte är lokaliserade i lokalerna främja teamandan och 

effektivitet vid insatser.  

 

Fri tillgång till ortens gym – 

tillfällig lösning 

 

Nybyggnation 

Räddningschef 

 

 

KS 

1 okt 

2019 

 

Okt 2021 

1 nov 

2019 

Mars 

2020 

  

6.  

Avgaser sprids in i kontorsutrymmen, fikarum och 

undervisningssal. Avgaserna kommer från fordon i 

vagnhallen. Diesel och bensinavgaser kan medföra 

hälsorisker för dem som utsätts. Anledningen till 

spridningen av avgaserna anges dels bero på dålig 

 Nybyggnation KS Okt 2021 
Mars 

2020 
  



 

 

 

 

 

tätning mellan vagnhall och övriga lokaler i 

byggnaden, dels på ofullständigt avgasutsug i 

vagnhallen. 

7.  

Inomhusklimatet anges vara för varmt på sommaren 

och kallt på vintern. Lokalerna anges vara dragiga 

med kallras från fönster. Detta medför obehag och 

kan utgöra en risk för felaktiga beslut vid 

larmsituation och en ökning av upplevd stress i 

arbetet. 

 
Nybyggnation 

 
KS Okt 2021 

Mars 

2020 
  

8.  

Förrådsutrymmen är otillräckliga, risk för 

sammanblandning av rengjord och smutsig utrustning, 

vilket medför ökad risk för kontaminering av farliga 

ämnen. Vid inspektion förvarades livsmedel 

tillsammans med räddningsmaterial.  

 

Livsmedel, avser dricksvatten, 

kan flyttas till annat utrymme.  

 

Tillbyggnad 

 

Räddningschef 

 

KS 

23/8-19 

 

Okt 2021 

 

26/8-19 

 

Mars 

2020 

  

9.  

Kök och fikarum ej ändamålsenligt för de antal 

personer som utnyttjar det. Det används även av 

kursdeltagare. Lokalerna är bullriga när flera personer 

vistas där och med markant överhörning till 

intilliggande kontorsrum. Störande buller ökar 

stressnivån och gör det svårare att koncentrera sig.  

 Ombyggnation  KS Jan 2020 
Mars 

2020 
  

10.  

Elrum med dess installationer visar på en eventuell 

sårbarhet som ökar riskerna för störningar av 

nödvändig kommunikation vid larm och utryckning. 

En elrevision är beställd, men det är nödvändigt att 

säkra vitala funktioner i verksamhetens drift. 

Funktionsstörningar i kommunikation och teknisk 

utrustning i er verksamhet ökar riskerna för stress 

genom svårigheter att utföra räddningsinsatser. 

 

Elrevision genomförd, plan för 

hur brister behöver åtgärdas tas 

fram separat.   

 

 

Tekniska 

enheten 
Jan 2020 

Mars 

2020 
  



 

 

 

 

 

11.  

Brandstationen saknar back-up system med 

reservström. Det försvårar allvarligt möjligheterna att 

utföra räddningsinsatser vid händelse av strömavbrott. 

Brandstationen har visserligen reservkraftaggregat i 

ett förråd, men den funktionstestas inte regelbundet 

och är inte heller inkopplat på elsystemet. Detta 

medför risk för påtaglig fördröjning av 

räddningsinsatserna och en ökad stress för personalen 

för vad som kan ske vid utryckning som sammanfaller 

med strömavbrott. 

 
Köpa in och installera nytt 

reservaggregat. 
KS Feb 2020 

Mars 

2020 
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Digitaliseringsstrategi
Dnr KS/2019:179 005  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Digitaliseringsstrategi daterad 2019-08-10 antas.

Sammanfattning av ärendet

Digitaliseringen har förändrat och kommer att förändra världen så som vi känner den. 
Smart teknik och innovationer förändrar människors behov och beteenden i grunden. Den 
digitala tekniken påverkar även medborgarnas och företagens krav och förväntningar på 
kommunen och dess service. Osby kommun ska ta vara på digitaliseringens möjligheter 
för att på bästa sätt skapa en enklare vardag för medborgare, företag, organisationer och 
medarbetare
Digitaliseringsstrategin ska ge en kommunövergripande färdriktning för arbetet med 
digital utveckling och därigenom bidra till att uppnå kommunens mål. Strategin ska även 
ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas digitala 
utveckling samtidigt som den kan ge stöd till medarbetare och politiker vid beslut som 
berör digitalisering.
Digitaliseringsstrategin utgår från Regeringens och Sveriges kommuner och landstings 
övergripande strategier samt Osby kommuns övergripande mål. Utifrån dessa har fyra 
strategiska fokusområden identifierats.

 Service och tillgänglighet

 Effektiv organisation

 Innovation och utveckling

 Kompetens

http://www.osby.se/
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Kommunfullmäktige fastställer digitaliseringsstrategin och nämnderna ansvarar för att, 
utifrån strategin, ta fram styrdokument som stödjer strategin. Nämnderna ansvarar även 
för att dessa inkluderas i verksamhetsplaner och budgetarbete.

Beslutsunderlag

”Digitaliseringsstrategi”, daterad 2019-08-10

 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef
Kommundirektör
Kommunikatörer
Förvaltningschefer

Petra Gummeson Johanna Lindhe
Kommundirektör Utvecklingschef 



 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Digitaliseringsstrategi 
Strategi

Beslutad av: <Beslutad av> Beslutsdatum: 2019-10-14
Framtagen av: Johanna Lindhe, Utvecklingschef Dokumentansvarig: Utvecklingschef
Uppdaterad: 2019-08-10 Diarienummer: KS/2019:179

Giltighetstid Tillsvidare
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2 Mål och syfte.......................................................................3
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4 Strategiska fokusområden ................................................5
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1 Bakgrund
Digitaliseringen har förändrat och kommer att förändra världen så som vi 
känner den. Smart teknik och innovationer förändrar människors behov och 
beteenden i grunden. Den digitala tekniken påverkar även medborgarnas och 
företagens krav och förväntningar på kommunen och dess service.

Digitalisering ska förstås som arbetssätt, processer och beteenden som 
förändras i snabb takt med stöd eller på grund av ny teknik och datadriven 
utveckling. Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan vi bidra till 
att skapa en modern och attraktiv kommun. Vi skapar även goda 
förutsättningar för en effektivare och öppnare förvaltning som stödjer 
innovation och delaktighet.  

Osby kommun ska ta vara på digitaliseringens möjligheter för att på bästa 
sätt skapa en enklare vardag för medborgare, företag, organisationer och 
medarbetare. 

2 Mål och syfte

Syftet med denna strategi är att ge en kommunövergripande färdriktning för 
arbetet med digital utveckling och därigenom bidra till att uppnå kommunens 
mål.
Strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av 
verksamheternas digitala utveckling. Strategin ska också ge vägledning till 
kommunens medarbetare och politiker när de ska fatta beslut som berör 
digitalisering.  

3 Strategisk utgångspunkt
Osby kommun ska ta vara på digitaliseringens möjligheter för att på bästa 
sätt skapa en enklare vardag för medborgare, företag och organisationer vid 
kontakt med kommunen.
I ett alltmer digitaliserat samhälle måste en kommun prioritera digital service 
för att leva upp till förväntningar från medborgare, företag och 
organisationer. Digitala lösningar är det naturliga valet och Osby kommun 
ska sträva efter att erbjuda användarvänliga digitala lösningar med så hög 
automatiseringsgrad som möjligt. 
I Osby kommun nyttjar vi digitaliseringen för att effektivisera, förenkla och 
förbättra verksamheter och tjänster. 
Utgångspunkten är SKL:s övergripande strategier, regeringens "Digitalt 
först" och de övergripande målen i regeringens Med medborgaren i centrum 
– regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning:

 Enklare vardag för medborgare och företag.
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 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och 
delaktighet.

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Samt Osby kommuns övergripande målområden:

• Attraktiv och hållbar boendekommun
• Utveckling och tillväxt 
• Trygghet hela livet

Utifrån ovanstående styrande dokument har fyra strategiska fokusområden 
tagits fram:

 Service och tillgänglighet

 Effektiv organisation

 Innovation och utveckling 

 Kompetens 

3.1 Informationssäkerhet
En förutsättning för hållbar utveckling av digitala tjänster är att 
privatpersoner och företag kan känna tillit till att den information som 
lämnas eller hämtas via digitala kanaler hanteras på ett rättssäkert sätt och 
med integritet. 
Arbetet med digitalisering ska följa Osby kommuns styrdokument för 
informationssäkerhet.
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4 Strategiska fokusområden

4.1 Service och tillgänglighet
Det ska vara enkelt att vara medborgare och företag i Osby kommun. 
Digitala lösningar skapar möjlighet till ökad service och tillgänglighet 
dygnet runt och bidrar till att underlätta vardagen. 
De digitala kanalerna ska vara det naturliga valet i medborgares och 
företagares kontakt med kommunen. Den digitala servicen ska vara 
lättillgänglig för alla grupper i samhället och uppfattas som enkel, innovativ 
och trygg. Vi erbjuder givetvis personlig service där det efterfrågas och 
behövs. 

Digitalt först

Enklare vardag för 
medborgare och 

företag.

Smartare och öppnare 
förvaltning som stödjer 

innovation och delaktighet.

Högre kvalitet och 
effektivitet i 

verksamheten.

Attraktiv och 
hållbar boende-

kommun

Utveckling 
och tillväxt

Trygghet 
hela livet

Service och tillgänglighet

Effektiv organisation

Innovation och utveckling

Kompetens 
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4.2 Effektiv organisation 
Osby kommun ska arbeta för att effektivisera kommunens interna arbetssätt 
genom att ersätta manuella rutiner och istället hantera ärenden, 
remisshantering och underlag digitalt. Detta för att skapa en hållbar 
utveckling där man verkar för en papperslös hantering, förenklad byråkrati 
och minskad tidsåtgång. 

4.3 Innovation och utveckling
Vi ska ta vara på digitaliseringens möjligheter genom att utveckla och införa 
smarta digitala lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling av 
hela Osby kommun. Genom innovationer och ny teknik kan vi bidra till en 
mer hållbar och klimatsmart kommun. Digitaliseringen kan i många fall 
användas för att minska de ekologiska fotavtrycken och kontinuerligt minska 
energianvändningen och utsläppen.
För att kommunen ska kunna hantera framtidens utmaningar i form av en 
åldrande befolkning och ökande förväntningar från medborgarna, kommer 
det att bli alltmer viktigt att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 

4.4 Kompetens 
För att kunna bedriva verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar 
krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Teknikutvecklingen går snabbt och 
våra kunskaper och förmågor blir utdaterade snabbare än tidigare. För att vi 
ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och de digitala lösningar som 
implementeras krävs strategier för ett kontinuerligt lärande.
Alla förvaltningar behöver en långsiktig plan för att utveckla medarbetarnas 
digitala kompetens och chefer på alla nivåer behöver arbeta aktivt med 
digitaliseringsfrågorna. Genom att utbilda i digital kompetens skapas 
förståelse för digitalisering inom organisationen och det skapas 
förutsättningar för förändring. 

5 Ansvar och organisation 

Kommunfullmäktige fastställer digitaliseringsstrategin.

Nämnderna är ansvariga för att, utifrån denna strategi, ta fram styrdokument 
som stödjer strategin. Nämnderna ansvarar även för att dessa blir en del i 
verksamhetsplanerna och budgetarbetet och därigenom kan 
kommungemensamma prioriteringar göras.

6 Uppföljning och revidering
Uppföljning av arbetet med digitalisering redovisas i samband med 
delårsbokslut och i årsredovisning. 
Digitaliseringsstrategin revideras vart tredje år eller vid behov. I samband 
med revideringen ska även nämndernas styrdokument revideras.
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gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Svar på revisionsrapport - Granskning av Barn- och 
utbildningsnämndens ekonomistyrning
Dnr KS/2019:209 007  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Följande svar lämnas till revisorerna:

 Kommunstyrelsen avser att under hösten 2019 fatta beslut om en långsiktigt 
hållbar skolstruktur för kommunen.

 Kommunstyrelsen inleder en dialog med barn- och utbildningsnämnden angående 
vilka beslut som ska fattas på respektive nivå.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Osby kommun har PwC utfört en 
granskning av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning.

Revisorerna har, mot bakgrund av grundskolans kostnader och de utmaningar som ett ökat 
elevantal medför, beslutat att genomföra en granskning av nämndens ekonomistyrning 
med fokus på långsiktighet och kostnadskontroll.

Revisionsfrågor:

 Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att styrning och uppföljning avseende 
ekonomi är ändamålsenlig?

 Är den interna kontrollen inom området tillräcklig?

Revisionsfrågorna besvaras utifrån följande kontrollmål:

 Kostnaden för respektive grundskoleenhet är känd och redovisas för barn- och 
utbildningsnämnden. Enligt granskningen bedöms kontrollmålet som uppfyllt.

 Det finns en flerårig planering av grundskolans verksamhet avseende skolstruktur, 
personal och lokaler som är kopplad till nämndens ekonomiska resurser. 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

http://www.osby.se/
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 Den fleråriga planeringen avspeglar sig i nämndens budgetarbete. Kontrollmålet 
bedöms som delvis uppfyllt.

 Det finns dokumenterade uppföljningar av ekonomi som innehåller analyser och 
förslag till åtgärder både på skolenhetsnivå och för grundskolan som helhet (vid 
budgetöverskridande). Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

 Det fattas beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans av beslutsfattare i 
barn- och utbildningsförvaltningen. Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.

 Barn- och utbildningsförvaltningsnämnden får del av uppföljningar av ekonomi 
och vidtar aktiva åtgärder vid behov, både i det korta perspektivet samt i det längre 
perspektivet. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Revisorernas sammanfattande bedömning

Barn- och utbildningsnämnden säkerställer inte helt att styrning och uppföljning avseende 
ekonomi är ändamålsenlig. Revisionen bedömer även att den interna kontrollen inom 
området inte helt är tillräcklig.

Revisorernas förslag

Med anledning av granskningen lämnar revisorerna ett antal förslag till barn- och 
utbildningsnämnden enligt missiv 2019-07-04.

Revisorerna lämnar också ett förslag till kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden:

 Att skyndsamt landa i ett gemensamt hållbart beslut rörande den framtida 
skolstrukturen som gör att planeringen för denna kan hålla god hastighet och 
situationen med akutlösningar för lokaler kan ersättas av långsiktiga lösningar.

Svar till revisorerna

Revisorerna önskar svar från barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen med 
anledning av genomförd granskning före den 30 september 2019.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat sitt svar till revisorerna den 20 augusti, § 
119.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-09, kommunstyrelseförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-08-20, § 119

Skrivelse ”Granskning av ekonomistyrning i skolan”, från revisorerna i Osby kommun, 
revisionens ordförande Margot Malmqvist.

Missiv ”Granskning av ekonomistyrning i skolan, från revisorerna i Osby kommun.
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Revisionsrapport ”Granskning av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning, Osby 
kommun daterad den 17 juni 2019, från PwC.

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden

Revisorerna

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
/Gunnar Elvingsson/ 
/0479528161/ 
/gunnar.elvingsson@osby.se/ 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Ansökan om kommunal borgen - Byggnadsföreningen 
Medborgarhuset UPA
Dnr KS/2019:240 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunal borgen beviljas till Byggnadsföreningen Medborgarhuset avseende ett lån på 
700 000 kr avseende ombyggnad av lokaler.

Sammanfattning av ärendet

Byggnadsföreningen Medborgarhuset, 737000-0536 ”Borgen” ansöker om kommunal 
borgen för ett lån på 700 000 kr avseende ombyggnad av lokaler. 

Osby kommun har sedan tidigare gått i borgen för samtliga föreningens lån. 
Borgensåtagandet uppgick till 14 297 840 kr vid årsskiftet 2018/2019. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-09, kommunstyrelseförvaltningen

Ansökan om borgen från Byggnadsföreningen Medborgarhuset, daterad 2019-08-27

 

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Byggnadsföreningen Medborgarhuset

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
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Barn och skola 
Mia Johansson 
0479528383 
mia.johansson@osby.se 

Besöksadress V Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-postbarnochutbildning@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar för 
kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun
Dnr KS/2019:242 820  

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:

- starta en fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar för kultur- 
och fritidsverksamheten i Osby kommun.

- utse en ordförande och övriga representanter till fullmäktigeberedningen

- anta förslaget på direktiv och frågeställningar i dokumentet ”Fullmäktigeberedning 
angående fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet i Osby 
kommun”, daterat 2019-07-16

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora anläggningar har nått sin 
tekniska livslängd och är i behov av investeringar samtidigt behövs en samsyn kring hur 
verksamheten ska organiseras på ett effektivt sätt för att bidra till att vara en attraktiv 
boende kommun genom demokratiutveckling, folkhälsa, integration, mångfald och 
tillgänglighet för alla målgrupper i hela kommunen. 

Barn- och utbildningsnämnden måste effektivisera verksamheten inom kultur- och 
fritidsenheten och det innebär att beslut krävs kring vilka fastigheter och anläggningar 
kommunen långsiktigt ska bevara och vilket erbjudande som ska finnas för medborgarna 
för att fortsätta vara en attraktiv och hållbar boendekommun. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet i Osby kommun, daterat 2019-07-16

Ärendet

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens kultur- och 
fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora anläggningar har nått sin 
tekniska livslängd och är i behov av investeringar samtidigt behövs en samsyn kring hur 
verksamheten ska organiseras på ett effektivt sätt för att bidra till att vara en attraktiv 
boende kommun genom demokratiutveckling, folkhälsa, integration, mångfald och 
tillgänglighet för alla målgrupper i hela kommunen. 

I april 2017 föreslogs kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att starta en 
fullmäktigeberedning gällande anläggningar och verksamhet inom kultur- och 
fritidsenheten. Uppdraget att ta fram frågeställningar och direktiv till beredningen gavs till 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 2017-04-03 §58.

2017-09-11 inkom en skrivelse från Moderaterna (M) angående att frågeställningarna 
bättre skulle utgå ifrån medborgarnas behov och önskemål. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-25 §176 att det saknades förutsättningar att 
genomföra en fullmäktigeberedning under innevarande mandatperiod.

Barn- och utbildningsnämnden måste effektivisera verksamheten inom kultur- och 
fritidsenheten och det innebär att beslut krävs kring vilka fastigheter och anläggningar 
kommunen långsiktigt ska bevara och vilket erbjudande som ska finnas för medborgarna 
för att fortsätta vara en attraktiv och hållbar boendekommun. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Petra Gummeson Mia Johansson 
Kommundirektör Förvaltningschef Barn och utbildning 



Besöksadress V Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post barnochutbildning@osby.se
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Barn och utbildning
Mia Johansson, 0479-52 83 83
mia.johansson@osby.se 

Fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun
 

KS/2019:242 

1. Bakgrund

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens 
kultur- och fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora 
anläggningar har nått sin tekniska livslängd och är i behov av investeringar 
samtidigt behövs en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras på ett 
effektivt sätt för att bidra till att vara en attraktiv boendekommun. 

I april 2017 föreslogs kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att starta en 
fullmäktigeberedning gällande anläggningar och verksamhet inom kultur- 
och fritidsenheten. Uppdraget att ta fram frågeställningar och direktiv till 
beredningen gavs till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 
2017-04-03 §58.

2017-09-11 inkom en skrivelse från Moderaterna (M) angående att 
frågeställningarna bättre skulle utgå ifrån medborgarnas behov och 
önskemål. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-25 §176 att det saknades 
förutsättningar att genomföra en fullmäktigeberedning under innevarande 
mandatperiod.

Barn- och utbildningsnämnden måste effektivisera verksamheten inom 
kultur- och fritidsenheten och det innebär att beslut krävs kring vilka 
fastigheter och anläggningar kommunen långsiktigt ska bevara och vilket 
erbjudande som ska finnas för medborgarna för att fortsätta vara en attraktiv 
och hållbar boendekommun. 

mailto:mia.johansson@osby.se
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2. Mål och riktning
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över hur 
kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras på 
ett kostnadseffektivt sätt samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som ska erbjudas.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska 
prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar 
boendekommun
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-05-21 nämndmål för 2019. 
Ett av dessa är: Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en 
ökad medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Kultur- och fritidsenhetens verksamhetsmål för 2019 är:

Kultur- och fritidsenheten ska arbeta för mötesplatser i kommunen som 
främjar delaktighet i samhället.

Kultur- och fritidsenheten ska skapa förutsättningar för ett brett kultur- och 
fritidsliv som i sin tur leder till en bra folkhälsa och hållbarhet.

3. Direktiv

Fullmäktigeberedningens direktiv:

Fullmäktigeberedningens diskussioner ska utgå från nationella lagar och 
riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen, 
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid.

Fullmäktigeberedningen ska ta fram förslag till plan för framtida fastigheter 
och anläggningar samt vilken verksamhet som ska erbjudas.
Dialog med medborgare ska hållas.
Fullmäktigeberedningen ska bjuda in till en vägledningsdebatt avseende 
kultur- och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar på ett av 
kommunfullmäktiges sammanträden.
Fullmäktigeberedningen ska redovisa ett betänkande avseende kultur- och 
fritidsenhetens fastigheter och anläggningar senast i mars 2020. 

4. Frågeställningar

Utifrån direktivet ska följande frågeställningar besvaras:

1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras 
för att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer 
likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens attraktivitet?

2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda 
inom fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och 



Osby kommun
Datum
2019-07-16

     
     

Sida
3(3)

ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika 
målgrupper? 

3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda 
för att tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen t ex 
idrott och hälsa samt musik?

4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt 
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och 
personalkostnader? 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Martina Lennartsson 
0479-528 205 
martina.lennartsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Kommunikationspolicy
Dnr KS/2019:193 003  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen antar revidering av kommunikationspolicy.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsenheten och kommunikationsstrateg har från kommundirektör fått i uppdrag 
att revidera kommunens kommunikationspolicy. Nuvarande kommunikationspolicy 
antogs 2011 och revidering skulle enligt dokumentet gjorts vart tredje år.

Beslutsunderlag

Kommunikationspolicy

Ärende

Utvecklingsenheten och kommunikationsstrateg har från kommundirektör fått i uppdrag 
att revidera kommunens kommunikationspolicy. Nuvarande kommunikationspolicy 
antogs 2011 och revidering skulle enligt dokumentet gjorts vart tredje år.

 

Johanna Lindhe Martina Lennartsson 
Utvecklingschef Kommunikationsstrateg 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till utvecklingsenheten.



 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Kommunikationspolicy 
Policy

Beslutad av: Beslutsdatum:
Framtagen av: Martina Lennartsson Dokumentansvarig: Kommunikationsstrateg
Uppdaterad: Diarienummer: KS/2019:193
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1 Inledning
Demokrati förutsätter fri information, fri debatt och välinformerade 
medborgare. 
Information och kommunikation är en grundförutsättning för insyn, 
delaktighet och möjlighet att påverka. Det är en förutsättning för att tillvarata 
sina demokratiska rättigheter och skyldigheter samt vara medskapare i 
kommunens utveckling. 
Väl fungerande intern information och kommunikation mellan chefer, 
medarbetare och förtroendevalda är grunden för transparens, tillit och dialog. 
Det är en förutsättning för att vår kommunikation med omvärlden ska 
speglas av samma värden. 
Vårt varumärke är summan av de uppfattningar som finns om kommunen. 
Styrkan i varumärket bestäms av kvaliteten på service och tjänster till de som 
lever, verkar och vistas i kommunen. Enhetlig kommunikation om mål, 
uppdrag, resultat och kommunens verksamheter förvaltar och stärker bilden 
av, och förtroendet för, kommunen. 

2 Mål och syfte
Information och kommunikation är en grundförutsättning för insyn, 
delaktighet och möjlighet att påverka för de som bor, verkar och vistas i 
Osby kommun.
Syftet med policyn är att beskriva kommunens förhållningssätt till 
kommunikation och lägger grunden för ett planerat, gemensamt och 
målinriktat kommunikationsarbete.
De övergripande målen med vår kommunikation är att de som bor, verkar 
eller vistas i Osby kommun

 känner förtroende för kommunens verksamhet,

 förses med rätt information, i rätt tid, i rätt kanal samt

 ges utrymme för dialog och delaktighet i kommunens utveckling.

2.1 Intern kommunikation
Den interna kommunikationen omfattar chefer, medarbetare och 
förtroendevalda. Välinformerade medarbetare är en av kommunens 
viktigaste tillgångar för god kommunikation med omvärlden, service till 
kommunens invånare, näringsliv, föreningar och andra målgrupper. Den 
interna kommunikationen ska:

 Stödja och förenkla det dagliga arbetet genom att tillgängliggöra 
information som medarbetare och förtroendevalda behöver.

 stärka Osby kommun som attraktiv arbetsgivare genom att skapa 
förutsättningar för dialog, delaktighet, engagemang och en god 
arbetsmiljö.

 bidra till välinformerade medarbetare och förtroendevalda, våra 
viktigaste ambassadörer.
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2.2 Extern kommunikation
Den externa kommunikationen omfattar alla de som bor, verkar och vistas i 
kommunen samt potentiella medarbetare, medborgare, näringsliv och 
besökare. Den externa kommunikationen ska:

 ge kunskap om kommunens verksamhet, den politiska styrningen, 
utbud och service samt förenkla och underlätta vardagen för de som 
bor, verkar och vistas i Osby kommun.

 ge förutsättningar för insyn, delaktighet och inflytande samt 
uppmuntra till kommunikation och dialog kring den kommunala 
verksamheten och de politiska besluten.

 stärka Osby kommuns platsvarumärke och skapa intresse för vad 
kommunen har att erbjuda såväl medborgare som näringsliv och 
besökare.

 stärka Osby kommun som attraktiv arbetsgivare och attrahera 
potentiella medarbetare.

3 Kommunikation och förtroende
Vår kommunikation är tillgänglig och proaktiv. Samtidigt är den anpassad 
till målgruppen och avsändaren är lätt att känna igen. Detta omfattar all 
information från, och dialog med, tjänstepersoner och förtroendevalda. 

3.1 Tillgänglig
Det är enkelt att få information, vägledning och råd om kommunens 
verksamhet och föra en dialog kring idéer och kritik. Efterfrågad information 
lämnas utan onödiga fördröjningar ut. Vi använder klarspråk, det vill säga ett 
enkelt, tydligt och begripligt språk i alla olika sammanhang. Budskapen är 
relevanta och konsekventa och sker utan personliga värderingar.

3.2 Proaktiv
Information tillgängliggörs så snabbt som möjligt, i synnerhet vid 
krissituationer och extraordinära händelser. Den omgivande världens och 
medborgarnas intresse förutses och information delas innan den efterfrågas.

3.3 Målgruppsanpassad
Information och kommunikation utformas från målgruppens förutsättningar, 
behov och demokratiska rättigheter. Kommunikationen representerar 
samhällets sammansättning och är utformad ur ett normkritiskt perspektiv. 
Kommunikationen speglar olika åldrar, kön, etnicitet, funktionsvariationer, 
könsidentitet, familjebildningar, religions- och trosuppfattningar. (För 
exempel på normkritiska frågeställningar, se bilaga 1.)

3.4 Enhetligt utformad
Vår kommunikation följer den grafiska profilen. Det ska vara lätt att känna 
igen Osby kommun som avsändare. 
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4 Massmedia
Medier fyller en viktig samhällsfunktion som granskare av kommunens 
arbete. Öppenhet och god service till media är därmed en prioriterad del av 
kommunikationsarbetet. Goda relationer bidrar till att öka kunskapen om 
Osby kommuns alla verksamheter. Den publicitet kommunen får är en del av 
omvärldens uppfattning om kommunen. 
Meddelarfrihet och åsiktsfrihet är hörnstenar i ett öppet demokratiskt 
samhälle. När medarbetare uttalar sig för kommunens räkning i olika medier 
är det viktigt att skilja på om uttalandet sker som privatperson eller som 
representant för kommunen. 
Meddelarfriheten är dock inskränkt i vissa avseenden genom offentlighets- 
och sekretesslagen. Meddelandefrihet och efterforskningsskydd gäller i alla 
verksamheter. 
Från Osby kommun väljer vi presstalesperson utifrån kompetens och 
mediavana. Kommunens kommunikationsstrateg bidrar med råd och hjälp 
vid både intervjuer och pressutskick.

5 Ansvar 

5.1 Kommunikationsansvar 
Ansvaret för kommunikation och dialog följer verksamhetsansvaret. Det 
innebär att varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för intern och extern 
kommunikationen inom sitt verksamhetsområde. 

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
kommunikationsfrågor och nyttan för de som bor, verkar och vistas i 
kommunen.

 Nämnder och bolagsstyrelser och förvaltning/bolag ansvarar för 
intern och extern kommunikationen samt medborgardialog inom sitt 
verksamhetsområde.

 Direktörer och chefer ansvarar för att kommunikation finns med i 
verksamhetsplanering och det dagliga arbetet, i form av information 
till och dialog med både medarbetare och de som bor, verkar och 
vistas i kommunen. 

 Medarbetare och förtroendevalda söker och tar emot information om 
frågor som är viktiga för det egna arbetet och ansvarar för att 
kommunicera om det egna arbetsområdet, såväl internt som externt. 

 Kommunens kommunikatörer stödjer chefer och medarbetare i 
kommunikationsarbetet och verkar för att Osby kommuns vision, mål 
och värdegrund genomsyrar all kommunikation såväl internt som 
externt. 
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5.2 Implementering och spridning
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att policyn implementeras i den 
egna verksamheten. Förtroendevalda och tjänstepersoner ansvarar för att 
kommunikationen sker enligt policyn och tillhörande strategi och riktlinjer. 
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och 
bolag i arbetet.

5.3 Uppföljning
Kommunikationsstrateg följer upp arbetet utifrån policyn årligen i samband 
med årsredovisningen samt genom internrevision.

6 Koppling till andra dokument
Osby kommun har flera styrdokument som ramar in hur vi arbetar med 
kommunikation. Följande dokument är kopplade till 
kommunikationspolicyn:

 Kommunikationsstrategi (tas fram hösten 2019)

 Riktlinjer för bild, film och ljud

 Riktlinjer för sociala medier

 Kriskommunikationsplan (revideras vintern 2019/2020)
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Bilaga 1. Exempel på normkritiska frågeställningar
Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och förändra, 
begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda 
individer att passa in i mallen. Använd gärna följande frågeställningar för att 
utveckla kommunikationen.

 Vilken färg på huden har de bilder på människor som skildrar vår 
verksamhet?

 Vilka stereotyper om kön baseras bilderna/texterna på? 
 Inkluderar vi alla variationer av kön? Kan vi göra tvärt om, säga 

han/hon utan att det blir konstigt i texten? Vilka andra kön har vi?
 Hur heteronormativa är våra blanketter, bilder, texter? Hon, han, 

pappa, mamma, heteronormativa par.
 Vilka högtider förväntas firas? Jul, påsk, midsommar, ramadan, 

kinesiskt nyår, internationella dagen för moderjord?
 Vilka olika funktionaliteter presenteras i bilderna?
 Kan alla ta till sig budskapet? Ser personer det ni har skrivit, är det 

fysiskt möjligt att komma till verksamheten, hör alla, förstår alla 
skrift?

 Hur beaktas/synliggörs barn eller ungdomar?
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Martina Lennartsson 
0479-528 205 
martina.lennartsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Riktlinjer sociala medier
Dnr KS/2019:198 005  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen antar revidering av riktlinjer sociala medier.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsenheten och kommunikationsstrateg har från kommundirektör fått i uppdrag 
att revidera kommunens riktlinjer för sociala medier. 

Beslutsunderlag

Riktlinjer sociala medier

Ärende

Utvecklingsenheten och kommunikationsstrateg har från kommundirektör fått i uppdrag 
att revidera kommunens riktlinjer för sociala medier. 

 

Johanna Lindhe Martina Lennartsson 
Utvecklingschef Kommunikationsstrateg 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till utvecklingsenheten.
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Uppdaterad: Diarienummer: KS/2019:198

Giltighetstid
 



Sociala medier
Datum
     

     
KS/2019:198 

Sida
2(4)

Innehåll
1 Inledning och syfte.............................................................3
2 Behovsanalys .....................................................................3
3 Beslut och ansvar ..............................................................3
4 Juridiskt ramverk ...............................................................4

4.1 Diarieföring och gallring...............................................................................4
4.2 Arkivering ....................................................................................................4

5 Koppling till andra dokument............................................4



Sociala medier
Datum
     

     
KS/2019:198 

Sida
3(4)

1 Inledning och syfte
Osby kommun använder sociala medier för att berätta vad som händer i 
kommunen, stimulera dialogen med medborgarna och stärka demokratin. 
Det är också ett sätt att interagera med nya målgrupper, som till exempel 
potentiella medborgare och besökare. 
Exempel på kanaler där Osby kommun verkar är Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter och Youtube. Flera av Osby kommuns verksamheter har 
egna konton och sidor för att dela information och skapa utrymme för dialog. 
Riktlinjerna för sociala medier riktar sig till Osby kommuns medarbetare och 
beskriver möjligheter och skyldigheter med att använda sociala medier i 
arbetet. Dokumentet innehåller en kort behovsanalys och beskriver 
beslutsmandat och ansvarsförhållanden. Riktlinjen redogör även för 
kopplingar till andra styrdokument i Osby kommun.

2 Behovsanalys
I vilken kanal en nyhet, verksamhet, ett evenemang eller projekt bör 
kommuniceras eller marknadsföras beror alltid på vad vi vill uppnå och vem 
vi vill nå. 

 Vilka är kommunikationsmålen?

 Vilka vill vi kommunicera med?

 Vad vill vi att målgruppen ska tänka, känna, veta eller göra?
Frågorna besvaras i en kommunikationsplan som tas fram tillsammans med 
kommunens kommunikatörer. Därefter görs en bedömning vilka kanaler som 
är relevanta, om befintliga kanaler kan användas eller nya behöver arbetas 
fram. Mall för en enkel kommunikationsplan finns på intranätet. 

3 Beslut och ansvar
Att använda eller starta ett nytt konto eller sida i sociala medier måste 
godkännas av närmsta chef samt kommunikatör. 
Den eller de som sköter ett konto eller en sida bär ansvaret för att 

 Följa vår kommunikationspolicy, kommunikationsstrategi, policy för 
bild film och ljud samt övriga relevanta styrdokument, lagar och 
förordningar.

 Det finns en uppdaterad kommunikations- och aktivitetsplan.

 Det finns en tydlig ansvarsfördelning samt tid för arbetet. 

 Frågor ges skyndsamma svar och olämpligt material tas bort.

Inloggningsuppgifter förvaras på ett sätt så kommunen kommer åt dem även 
om en ansvarig för ett konto eller sida avslutar sin anställning. 
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Att representera Osby kommun i sociala medier är ett ambassadörskap. Skilj 
på privat och professionellt agerande och var tydlig med vem du företräder. 
Kommunens sociala mediekanaler är inte ett forum för partipolitik. 

4 Juridiskt ramverk
Våra sociala kanaler ska följa gällande lagstiftning och rekommendationer 
inom sociala medier, tillgänglighet och informationssäkerhet. 
Varje kanal har dessutom egna juridiska villkor. Enligt de flesta sociala 
mediers avtal har ägaren rätt att använda allt material som laddas upp i 
respektive kanal. 

4.1 Diarieföring och gallring
Kommentarer, inlägg, bilagor och material i sociala medier är allmänna 
handlingar och ska diarieföras om de handlar om

 klagomål eller synpunkter,

 ett pågående ärende eller

 initierar ett ärende.
Om de är av tillfällig eller ringa karaktär behöver de inte diarieföras. Inlägg 
på sociala medier är vanligtvis av tillfällig eller ringa betydelse och får 
plockas bort när de inte längre anses aktuella.

4.2 Arkivering
Inlägg i sociala medier ska arkiveras regelbundet för att bevaras. För att 
dokumentera större förändringar tas en skärmdump varje halvår, denna ska 
sparas digitalt.

5 Koppling till andra dokument
Osby kommun har flera styrdokument som ramar in hur vi arbetar med 
kommunikation. Följande dokument är kopplade till våra riktlinjer för 
sociala medier:

 Kommunikationspolicy

 Riktlinje för bild, film och ljud

 Informationssäkerhetspolicy

 Kommunikationsstrategi

 Blankett för samtycke
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Martina Lennartsson 
0479-528 205 
martina.lennartsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Riktlinje bild, film och ljud
Dnr KS/2019:199 005  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer bild, film och ljud.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingsenheten och kommunikationsstrateg har, med anledning av 
dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2018, från kommundirektör fått i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för bild, film och ljud. 

Beslutsunderlag

Riktlinjer bild, film och ljud

Ärende

Utvecklingsenheten och kommunikationsstrateg har, med anledning av 
dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2018, från kommundirektör fått i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för bild, film och ljud. 

 

Johanna Lindhe Martina Lennartsson 
Utvecklingschef Kommunikationsstrateg 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till utveckingsenheten
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1 Inledning och syfte
Denna riktlinje omfattar samtliga Osby kommuns verksamheter och är ett 
stöd i hur bild, film och ljud används i kommunens kommunikationskanaler. 
Syftet med riktlinjen är att skapa en enhetlig syn kring publicering och 
lagring av bild, film och ljud samt kunskap om de lagar som måste följas.

2 Sammanfattning
För att bild, film eller ljud ska få lagras eller publiceras krävs skriftligt 
samtycke av den eller de personer som kan identifieras. Ett samtycke kan när 
som helst tas tillbaka.
Upphovsrättslagen skyddar upphovsmannens rättigheter till verket och 
dataskyddsförordningen skyddar den personliga integriteten. 
Det är alltid den enskilde personen som lagrar eller publicerar materialet som 
är ansvarig för att följa rådande lagar och regler.

3 Juridiskt ramverk

3.1 Upphovsrätt
Utgångspunkten i lagen om upphovsrätt är att den som framställt en bild, 
film eller ljud också har full förfoganderätt så länge inget annat har avtalats.
Upphovsrätten ger fotografen rätt att framställa nya exemplar. Den som 
köper bild, film eller ljud har äganderätt till just det exemplaret. Rätten att 
framställa nya exemplar ligger kvar hos upphovsmannen. Om köparen vill 
ha möjlighet att framställa nya exemplar kan ett avtal tecknas om att överta 
upphovsrätten.
Huvudregeln är att Osby kommun, i de fall man köper in bild, film eller ljud, 
inte tar över upphovsrätten utan avtalar om enskilda tillfällen att använda 
mediet. 
Den som använder bild, film och ljud utan lov bryter mot upphovsrättslagen 
och det är den enskilde fysiske personen som är ansvarig.

3.2 Dataskyddsförordningen
Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda enskilda 
individers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd 
av personuppgifter. Hur Osby kommun får använda personuppgifter i 
verksamheten regleras av dataskyddsförordningen.
Alla bilder, filmer och ljudupptagningar som kan identifiera en levande 
fysisk individ räknas som behandling av personuppgift. Även fall där en 
person indirekt kan identifiera omfattas av lagen. 
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För att bild, film eller ljud ska få sparas och/eller publiceras krävs skriftligt 
samtycke av den eller de som är med och kan identifieras på bilden, i filmen 
eller i ljudet. Ett samtycke kan när som helst tas tillbaka. 
Inga bilder, filmer eller ljudupptagningar som identifierar en person får 
sparas längre än nödvändigt. Alla bilder, filmer och ljudupptagningar ska 
raderas efter att ändamålet är över eller arkiveras enligt förvaltningens 
dokumenthanteringsplan.
Lagen gäller inte för bilder som köps från extern bildbyrå där professionella 
modeller används.

4 Bild, film och ljudhantering

4.1 Införskaffande
Osby kommun strävar efter att själva producera bild, film och ljud som 
behövs i verksamheten. Eget material med lokal förankring stärker 
trovärdigheten i det vi publicerar. 
Vid behov kan man köpa eller låna bilder, film eller ljud. Vid köp är det 
lämpligt med ett skriftligt avtal som beskriver förfoganderätten till 
materialet.
Materialet får aldrig vara kränkande.

4.2 Samtycke
För att bild, film eller ljud ska få sparas och/eller publiceras krävs skriftligt 
samtycke av den eller de som är med och kan identifieras i materialet. Tänk 
på att det även behövs samtycke om personen indirekt kan identifieras. Ett 
samtycke kan när som helst tas tillbaka. I samtycket ska det bland annat 
framgå vad materialet ska användas till och hur länge det ska sparas. 
Bild, film och ljud som identifierar en person får användas i skolans 
verksamhet utan samtycke om de används i utbildningssyfte och inte 
kommer obehöriga tillhanda. Tänk på att material på personer med skyddad 
identitet inte får förekomma alls.

4.3 Lagring och gallring
Bild, film och ljud är arbetsmaterial om till exempel en anställd lagt in ett 
material på sin egen dator eller i ett gemensamt arkiv. Material som väljs ut 
och trycks eller publiceras är viktiga att spara i särskilt arkiv. De anses som 
allmän handling och kan begäras ut. Gallring gäller enligt respektive enhets 
dokumenthanteringsplan.
För att enkelt kunna hitta bör filnamnet omfatta innehåll, upphovsman samt 
när materialet skapats.
Bilder, film och ljudupptagningar ska antingen raderas efter att ändamålet är 
över eller arkiveras enligt förvaltningens dokumenthanteringsplan.
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4.4 Publicering
Bild, film och ljud används för att förstärka eller komplettera en text eller i 
förklarande syfte genom till exempel diagram, kartor eller ritningar. På 
webben bör bild, film eller ljud inte vara publicerad längre än den känns 
aktuell. 
Enligt upphovsrättslagen ska upphovsmannens namn alltid anges vid 
publicering. Köpt eller lånat material får inte ändras eller publiceras på ett 
sätt som är kränkande för upphovsmannen. 

4.5 Allmän handling
Vem som helst har rätt att begära ut en allmän handling, även bild, film och 
ljud. Den som begär ut en allmän handling har dock inte rätt att få ut 
dokumentet i digital form. Det utlämnade materialet får inte användas annat 
än för enskilt bruk. 

5 Koppling till andra dokument
Osby kommun har flera styrdokument som ramar in hur vi arbetar med 
kommunikation och informationssäkerhet. Följande dokument är kopplade 
till policyn för bild, film och ljud:

 Kommunikationspolicy

 Informationssäkerhetspolicy

 Kommunikationsstrategi

 Riktlinjer sociala medier

 Blankett för samtycke
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0479-52 83 41 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag 
2019
Dnr KS/2019:59 110  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige

- Redovisningen av besvarade/obesvarade medborgarförslag, oktober 2019, 
godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om 
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige. 
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.

Tre (3) nya medborgarförslag har inkommit sedan den 12 mars 2019.

Beslutsunderlag

Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, april 2019”, daterad 
den 10 september 2019, från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Ärende

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders 
arbetsformer, fastställda i Reglementet för Osby kommun, ska de medborgarförslag som 
inte beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas för 
kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige 
informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för 
kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas.

http://www.osby.se/
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Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också 
redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska 
kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av medborgarförslagen.

Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag 
som har behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen av ärendet”.

 

Beslutet skickas till 

Kanslienheten

Amra Eljami Robin Skoglund  
Kanslichef Kommunsekreterare 



Obesvarade 
medborgarförslag 
2019-09-10
Dnr: KS/2019:59 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat/obesvarat Kommentar
Discgolfbana på prästängen och 
upp mot Naturbruksområdet
(Dnr: KS/2019:74)

Sebastian Holmberg 2019-02-13 - Är anmäld till 
samhällsbyggnadsnämnden 
2019-09-19 för beslut. 

Fler parkbänkar i ytterområdena i 
Osby (Dnr: KS/2019:187)

Ingegärd Andersén 2019-06-17 - Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. KF 2019-09-09, § 

Cykelväg mellan Visseltofta mot 
Kräbbleboda (Dnr: KS/2019:190)

Margaret Engdahl 2019-06-19 - Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. KF 2019-09-09, § 

Tydliga informationsskyltar vid 
våra fornminnen (KS/2019:101)

Lennart Ohlsson 2019-03-10 - Samhällsbyggnadsnämnden 
fick i uppdrag av 
kommunstyrelsen att 
tillsammans med kultur och 
fritid behandla ärendet.



Besvarade 
medborgarförslag 
2019-09-10
Dnr: KS/2019:59

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat/obesvarat 
- - - -




