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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Långa salongen, Borgen klockan 13:00-16:51 

Niklas Larsson (C), ordförande 
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SO) tjänstgör för Carl Bejvel (SD) 
Lotte Melin (C) §§ 1-10 
Johnny Ahlqvist (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Agneta Malm (S) 
Nicklas Mauritzson (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SO) 
Dag lvarsson (M) 
lngmar Bernthsson (S) tjänstgör för Daniel Landin (S) 
Hans Persson (SO) 
Maria Owiredu (KO)§§ 1-8 
Lars-Anton lvarsson (M) tjänstgör för Maria Owiredu (KO) §§ 8-10, 12-18 
Kristof Pall (SO) tjänstgör för Maria Owiredu (KO) § 11 
Tommy Augustsson (S) §§ 1-7 
Arne Gustavsson (S) tjänstgör för Tommy Augustsson (S) §§ 8-9 
Annelie Sebbe (S) tjänstgör för Tommy Augustsson (S) §§ 10-18 

Ej tjänstgörande ersättare: Tjänstepersoner m.fl.: 
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Jimmy Ekborg (C) §§ 5-6 
Kristof Pall (SO) 
Annelie Sebbe (S) 
Arne Gustavsson (S) 

Kommundirektör, Petra Gummesson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 

Marika Bjerstedt Hansen (S) 

Miljö- och byggchef, Håkan Bergknut 
Chef för tekniska enheten, Anders Edwall 
Kommunikationsstrateg, Martina 
Lennartsson 
Kommunikatör, Emma Hällgren 
Oddbjörn Aasvold 
Kanslichef, Amra Eljami 

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 10 februari 2020, klockan 08:00 
I 
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/ Marika Bjerstedt Hansen (S) 

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

Kommunstyrelsen 

2020-02-05 

2020-02-10 Datum då anslaget tas ned 

Kansliet, kommunhuset i Osby 

Amra Eljami 

2020-03-04 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Ärendelista 

§ 1 

§2 

§ 3 

§4 

§ 5 

§ 6 

§ 7 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

Anmälningar 

Anmälning av delegationsbeslut 

Information 

Uppdrag om kostnadsminskningar, återrapportering 

Yttrande till Skåne Nordost över reviderad regional 
utvecklingsstrategi 

Utredning förskola och grundskola i Osby tätort 

Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst Osby 

Strategi - Integration, arbete och kompetensförsörjning 

Förordnande som borgerlig vigselförrättare - Lars-Anton Ivarsson 

Revidering av styrdokument för Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Ansökan verksamhetsbidrag för 2020 - Frida Kvinnojour Hässleholm 

Revidering av riktlinjer för komponentredovisning 

Komplettering av budgetanvisningar inför budget 2021 

Finansiering av Företagardagen 2020 

Medborgarförslag - Förbjud fyrverkeri och smällare vid 
högtidsfirande - Ulf Nilsson 

Medborgarförslag - Göra en "GC-Väg" från Hjortronvägen till "GC
Vägen" under Tvärleden - Göran Dahlquist 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 1 

Upprop och protokollets justering 

Kommunstyrelsen utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till justerare som till
sammans med kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C), justerar 
dagens protokoll. 

Ordförande meddelar att justeringen sker på måndagen den 10 februari 
2020, klockan 08:00. 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§2 

Godkännande av dagordning 

Justerandes sign 

Ärende 7, "Övergripande kompetensförsörjningsplan" och ärende 8, 
"Strategi för hållbar tillväxt" utgår. 
Med ovanstående ändringar godkänns dagordningen. 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§3 

Anmälningar 

KS/2020:7 000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar: 

- Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lä
rarnas Riksförbunds Samverkansråd, Cirkulär 19:51 , från Sveriges 
Kommuner och Regioner, daterad 2019-12-12. 
Dm KS/2019:359 

- Meddelande från Styrelsen Rekommendation om överenskommelse 
om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjuk
vården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laborato
rietekniska industrin fr.o.m. 2020. 
Dm KS/2019:359 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 133, "Tidsplan 
för N aturbruksområdet". 

Omsorgsprisindex (OPI), Cirkulär 19:57, från Sveriges kommuner 
och Regioner, daterad 2019-12-13. 
Dm KS/2019:359 

- AF As styrelse har beslutat om premier för år 2020, Cirkulär 19:61, 
från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2019-12-16. 
Dm KS/2019:359 

- Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021, 
Cirkulär 19:62, från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 
2019-12-17. 
Dm KS/2019:359 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Cirkulär 
19:48, från Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2019-11-29. 
Dm KS/2019:359 

- Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av rikt
ålder mm, Cirkulär 19:64, från Sveriges Kommuner och Regioner, 
daterad 2019-12-19. 
Dm KS/2019:359 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Överenskommelse om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålders
pension med anledning av förlängt arbetsliv, Cirkulär 19:65, från 
Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2019-12-19. 
Dnr KS/2019:359 

Slutgiltigt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt pro
gnos för åren 2019, 2020 och 2021, Cirkulär 19:60, från Sveriges 
Kommuner och Regioner, daterad 2019-12-19. 
Dnr KS/2019:359 

- Protokoll, Skåne Blekinge Vattentjänst AB, daterad 2019-12-13, §§ 
541-551. 
Dnr KS/2019:71 

Preliminär resultaträkning för Skåne Blekinge Vattentjänst AB, de
cember 2019, inkommen 2020-01-10. 
Dnr KS/2019:71 

Avtal om anslutande tjänst gällande gemensamt dataskyddsombud 
mellan Osby kommun och Kommunalförbundet Sydarkivera, in
kommen 2019-12-20. 
Dnr KS/2019:381 

- Avtal om gemensamt dataskyddsombud Osby kommun, från Kom
munalförbundet Sydarkivera (följebrev tillhörande ovanstående 
handling), inkommen 2019-12-20. 
Dnr KS/2019:381 

Avtal mellan Osby Räddningstjänst och Brandskyddsutbildning 
Skåne AB, inkommen 2019-09-01 inklusive bilaga "Heta Arbeten". 
Dnr KS/2020: 19 

- Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020, Cirkulär 20:02, från 
Sveriges Kommuner och Regioner, daterad 2020-01-16. 
Dnr KS/2020:29 

Förvärv av kommunal industrimark inom Osby Industripark, från 
Tomas Sjöberg, Mecanical Construction AB, daterad 2020-01-20. 
Dnr KS/2020:43 

- Uppföljning och utvärdering av Osby kommuns operativa tillsyn en
ligt miljöbalken, från Länsstyrelsen Skåne, daterad 2020-01-27. 
Dnr KS/2020:7 

- Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
Dnr KS/2018:317 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§4 

Anmälning av delegationsbeslut 

KS/2020:8 000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning date
rad 24 april 2019, § 90. Nummer enligt delegationsordningen anges som 
förkortning ( dlnr). 

Kommundirektör 
Avtal anslutande tjänst - Dataskyddsombud, nytt avtal med Sydarkivera 
avseende dataskyddsombud, inklusive anmälan till Datainspektionen. Dnr 
KS/2019:381, dlnr 1.32. 

Omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen från och med den 6 
februari 2020, dnr KS/2020:26. 

Utvecklings chef 
Insamling av Osby kommuns externa webbplatser för arkivering, av
tal/leveransöverenskommelse gällande webbarkivering mellan Osby kom
munen och Sydarkivera. Dnr KS/2019:371. 

Övrigt 
Protokoll, kommunstyrelsens personaldelegation, 2019-12-12. 
Protokoll, kommunstyrelsens personaldelegation, 2020-01-22. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 6. 

Sida 

7(34) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

'ftJj/ 
I I 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§5 

Information 

Kommundirektören informerar: 
Den 1-2 april 2020 är politikerna kallade till gemensamma utveckl
ingsdagar/presidieöverläggningar. 
KS-presidier i olika kommuner har diskuterat eventuell avfallssam
verkan och om det finns nytta med utökad samverkan med Kristian
stad och Bromölla. 
Ny organisation gällande kommunstyrelseförvaltningen. 
Räddningstjänst: uppdraget från kommunfullmäktige om samverkan 
redovisas senare under våren, överläggningar med Hässleholm och 
Kristianstad pågår. 
Arbetsmarknad, integration och kompetensförsörjning - uppdraget 
från kommunfullmäktige är snart slutfört. 
Kommunförbundet Skåne, förslag att ändra hur kommunförbundet 
arbetar. 

Ekonomichefen informerar: 
Kommunens bokslut, positivt resultat med +16,1 miljoner. 

Kommunstyrelsens ordförande informerar: 
Ordförande meddelar att den anmälda handlingen "Förvärv av 
kommunal industrimark inom Osby industripark", daterad 2020-01-
20, skickas till sarnhällsbyggnadsförvaltningen för behandling. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§6 

Uppdrag om kostnadsminskningar, återrapportering 

KS/2019:346 041 

Kommunstyrelsens beslut 

- Rapporteringen från kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnärnnden, 
barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt 
miljö- och byggnärnnden godkänns. 
Uppföljning av ärendet sker i samband med budgetberedningens ar
bete under våren 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 13. 

Beslutet skickas till 
Akten/arkivet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§7 

Yttrande till Skåne Nordost över reviderad regional 
utvecklingsstrategi 

KS/2020:38 032 

Kommunstyrelsens beslut 

Skrivelse/yttrande "Yttrande över reviderad Regional Utvecklings
strategi", daterad den 24 januari 2020, från förvaltningschef för 
samhällsbyggnad Mathias Karlsson, antas och skickas till Region 
Skåne. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till reviderad 
regional utvecklingsstrategi, yttrande har tagits fram i dialog mellan med
lemskommunema i Skåne Nordost. 

Yttrandet tar sin utgångspunkt utifrån de tre frågeställningar som Region 
Skåne önskar få särskilt belysta; 

Vilka är era reflektioner kring gjorda revideringar? Lyfts rätt saker 
fram? Är det något som saknas? 
Hur ser ni att den regionala utvecklingsstrategin kan utgöra ett stöd i 
ert eget eller gemensamma utvecklingsarbete i Skåne? 
Vad är viktigt att lyfta och utveckla för att gå från strategi till ge
nomförande och handling kring det som lyfts? 

Följande synpunkter framgår i vårt yttrande: 

Positivt att förslaget utgår från den nu gällande regionala utveckl
ingsstrategin. 
Den reviderade strukturen med olika nivåer har skapat ett tydligare 
dokument. 
De föreslagna målområdena är adekvata för ett strategiskt utveckl
ingsarbete i Skåne, men det bör förtydligas varifrån varje område tar 
sin utgångspunkt. 
De inledande visionsradema bör omarbetas. 
Det behövs en kompletterande text kring samarbetet över länsgrän
sema norr- och österut mot Halland, Småland och Blekinge. 
Tydlighet måste finnas att strategin gäller hela Skåne så att resone
mangen inte i all för stor utsträckning tippar över mot västra Skåne 
~ch därigenom missar Skånes unika flerkämighet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

Sarnrnanträdesdaturn 

2020-02-05 

Det behövs ett förtydligande kring formerna för uppföljning och ut

värdering. 
Det finns goda förutsättningar att den regionala utvecklingsstrategin 
kan fungera i samklang med kommunala och delkommunala strate

gier. 
Region Skåne har en viktig roll att säkerställa en välplanerad sam
verkan mellan inblandade aktörer. 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse "Yttrande över reviderad Regional Utvecklingsstrategi", 
daterad den 24 januari 2020, från förvaltningschef för samhällsbyggnad 

Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Skåne Nordost - underlag för yttrande över reviderad regional 
utvecklingsstrategi", daterad den 5 december 2019. 

Beslutet skickas till 
F örvaltningschef för samhällsbyggnad, Mathias Karlsson 
Region Skåne, 291 89 Kristianstad 

Sida 

11 (34) 

'"'re.,,W I ( Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



MOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§8 

Utredning förskola och grundskola i Osby tätort 

KS/2018:372 291 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Utredningen samt svaret till återremissen, enligt tjänsteskrivelser 
"Utredning förskola och grundskola i Osby tätort", daterade den 26 
november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och Mathias 
Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall, godkänns. 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att: 
1. Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan. 
2. Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan 
ska kunna organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockar
skogsskolan och organisera Hasslarödskolan till en 7-9 skola. 

Beslutsgång 
Yrkanden 
Niklas Larsson (C) yrkar, med instämmande från Dag lvarsson (M), Ewa 
Bejvel (SD) och Maria Owiredu, att: 

- Utredningen samt svaret till återremissen, enligt tjänsteskrivelser 
"Utredning förskola och grundskola i Osby tätort", daterade den 26 
november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och Mathias 
Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall, godkänns. 
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att: 
1. Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan. 
2. Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan 
ska kunna organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockar
skogsskolan och organisera Hasslarödskolan till en 7-9 skola. 

Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar att: 
- En stationsnära högstadieskola byggs för årskurs 7-9, med moderna 

lärrniljöer, med placering i nära anslutning till gymnasieskolan. 

- De ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna 
organiseras enligt F-6 skolan på Parkskolan och Hasslerödskolan, 

genomförs. 
- De åtgärder som krävs för att bygga om Klockarskogsskolan till för

skola, genomförs. 
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IV IOSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~KOMMUN Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner sitt eget för

slag bifallet. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) yrkande. 

Nej-röst innebär bifall till Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande. 
Med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
bifalla Niklas Larssons (C) yrkande. 

Omröstningslista 
Namn och partibeteckning Ja Nej Avstår 

Ewa Bejvel (SD) X 
Lotte Melin (C) X 
Johnny Ahlqvist (S) X 
Lars-Erik Svensson (M) X 
Lars Andreasson (S) X 
Nicklas Mauritzson (SD) X 
Dag Ivarsson (M) X 
lngmar Bernthsson (S) X 
Hans Persson (SD) X 
Maria Högberg Owiredu (KD) X 
Arne Gustavsson (S) X 
Marika Bjerstedt Hansen (S) X 
Niklas Larsson (C) X 

Reservation 
Johnny Ahlqvist (S), Lars Andreasson (S), lngmar Bernthsson (S), Arne 
Gustavsson (S) och Marika Bjerstedt Hansen (S) reserverar sig muntligen 
mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11, § 120 följande: 

Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden och sam
hällsbyggnadsnämnden med motiveringen att: 
- Utreda skalarnas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

- Utreda om antalet elever inom F-3 som kan komma bli berätti-
gade skolskjuts. 

- Ta fram kostnadsberäkningar med alternativen av en F-6 på före 
detta Naturbruksgymnasiet och 7-9 skola på Parkskolan. 

- Utföra en omfattande undersökning med kostnadsberäkningar 
kopplade till Hasslarödskolans renoveringsbehov. 

Svar på återremissens frågeställningar återfinns under rubriken "Ärende" 
enligt tjänsteskrivelser "Utredning förskola och grundskola i Osby tätort", 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

daterade den 26 november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och 

Mathias Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall. 

Barn- och skolnämnden beslutade 2018-06-21, § 128 följande: 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att pre

sentera en tänkbar placering för ny 7-9 skola, alternativt F-6 skola, i 

Osby tätort. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att pro

jektera ny 7-9 skola, alternativt F-6 skola, i Osby tätort. 

Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplanen 2019-
2020 som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017, § 

71. 

Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur 
grundskola samt förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar 

härmed om yttrande. Punkten 2 är ännu påbörjade då lokalisering behöver 

beslutas först. 

Barn- och utbildningsnämnden har yttrats sig enligt följande över rapporten: 

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att ut

redas vidare med fler alternativ kring nybyggnad alternativt om

byggnad av F-6 på N aturbruksområdet samt nybyggnad, ombyggnad 

eller tillbyggnad av 7-9 Parkskolan. Samt med tillägget att undanta

get av Uteförskolan där det krävs ytterligare utredning om att Ute

förskolan ska utgöra en egen enhet. 

Sarnhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till yttrandet: 
Då samhällsbyggnadsnämnden begärde ett yttrande kan inte ärendet återre

mitteras och det är heller ej möjligt att återremittera mellan två nämnder 

varpå sarnhällsbyggnadsförvaltningen tolkar återremissen som barn- och 

utbildningsnämndens yttrande till rapporten. 

Gällande delen av yttrandet med möjligheten att inrätta ett 7-9 på Parksko

lan så yttrar sig sarnhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan: 

Parkskolan har idag 356 elever vilket visat sig vara för många för både loka

ler och matsal och därför kommer 7-9 att tillfälligt inrymmas på Naturbruk. 

Enligt rapporten kommer det att behövas plats för mellan 400-450 elever i 

en 7-9 skola då förutsättningarna inte fanns har sarnhällsbyggnadsförvalt

ningen valt att ej räkna på det alternativet. 

Gällande Uteförskolan, så berör inte Uteförskolans vara eller icke vara 

denna utredning då uteförskolan enbart är en förskoleavdelning vilket ej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

påverkar rapportens slutsats med att en ny förskola behöver byggas vid 

Klockarskogsskolan. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 4. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-17, § 180. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 134. 

Tjänsteskrivelser för samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildnings

nämnden" Utredning förskola och grundskola i Osby tätort", daterade den 

26 november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och Mathias 

Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall. 

Skrivelse "Utredning förskola & grundskola i Osby tätort", daterad den 29 

januari 2019, från fastighetschef Anders Edwall. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Sida 

15(34) 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 

/ltf;r' I I I 



l~ IOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§9 

Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst Osby 

KS/2020:32 007 

Kommunstyrelsens beslut 

Svaret till revisorerna avseende granskningen av färdtjänsten enligt 
tjänsteskrivelse "Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst", date
rad den 27 januari 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och 
kommundirektör Petra Gummesson, godkänns. 

- Revisorernas rekommendationer kommer att följas. 

Barn konsekvensanalys 

Beslutet kan ha en positiv betydelse för barn eftersom de kan vara använ
dare av färdtjänst. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt Helseplan Consulting Group 
AB att genomföra en granskning av färdtjänsten. Granskningen visar att 
färdtjänsten till viss del bedrivs ändamålsenligt i Osby kommun. Revisons
rapporten lyfter fram vissa förbättringsområden och rekommenderar kom
munstyrelsen att: 

säkerställa en god samordning och kommunikation inom kommunen 
vad avser färdtjänstrelaterade frågor samt säkra en hög närvaro på 
Skånetrafikens samråd 

säkerställa att kunderna får tydlig information om gällande regelverk 

i dialog med Skånetrafiken aktivt medverka till att effektivisera och 
utveckla färdtjänsten 

säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med 
uppföljning och vid behov genomföra förbättringsåtgärder 

Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas bedömning och konstaterar 

att omorganisation av ansvaret för färdtjänsten samt förändringar av 
tjänstemannaorganisationen har bidragit till bristande närvaro på sam
rådsmötena med bristande intern kommunikation som följd. 

Kommunstyrelsen avser att följa revisorernas rekommendationer genom 
att tydliggöra vilken tjänsteperson och vilken ledamot som ska närvara 
på Skånetrafikens samrådsmöten, förtydliga ansvaret för färdtjänstrelate-
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1~ ·1osBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

rade frågor samt i övrigt se över rutinerna för kundmedverkan, uppfölj
ning och information. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Revisionsrapport- Granskning av färdtjänst", daterad den 
27 januari 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummesson 

Missiv - Granskning av färdtjänst i Osby kommun, inkommen den 21 janu
ari 2020, från revisionens ordförande Margot Malmquist. 

Revisionsrapport "Granskning av färdtjänst Osby kommun - Granskning av 
färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande kommunerna", inkommen 
den 21 januari 2020. 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
Helseplan, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Hälsa- och välfärdsnämnden, för kännedom 
Samhällsbyggnadsnämnden, för kännedom 
Barn- och utbildningsnärnnden, för kännedom 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 10 

Strategi - Integration, arbete och kompetensförsörjning 

KS/2019:309 750 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektör får i uppdrag att se över organisationen för att sä
kerställa det som anges i strategin. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Revidering av strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning 
daterad 2019-12-09, uppdaterad 2020-01-10 antas. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör barn indirekt, se bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 
2019-12-09 antog Kommunfullmäktige en strategi för Integration, arbete 

och kompetensförsörjning. Strategin ska utgöra ett stöd för hur Osby kom

mun som organisation strukturerat ska arbeta för att nyttja den arbetskrafts

reserv som finns för att bidra till samhällets kompetensförsörjning. 
Strategin ger en kommunövergripande färdriktning och ska därigenom bidra 

till att uppnå kommunens mål. Strategin ger även stöd och vägledning i pla

nering och genomförande av verksamhet samtidigt som den kan ge stöd till 

medarbetare och politiker vid beslut. 

Kommunstyrelseförvaltningen ansåg att det fanns behov av viss revidering. 

Under kapitel 5 Ansvar och organisation har vissa justeringar gjorts. Före

slagna tillägg är markerade med gult, text som föreslås tas bort är överstru

ken. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 5. 

Tjänsteskrivelse "Strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning", 

daterad 2020-01-10, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och 

kommundirektör Petra Gummesson. 

Strategi "Integration, arbete och kompetensförsörjning", daterad 2019-12-09 

uppdaterad 2020-01-10, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson. 

Barnko sekvensanalys, daterad 2020-01-10. 
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~ KOMMUN Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Emma Frostensson, verksamhetsutvecklare 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 11 

Förordnande som borgerlig vigselförrättare - Lars
Anton lvarsson 

KS/2020:16 112 

Kommunstyrelsens beslut 

Jäv 

Osby kommun bedömer att det finns ett behov av borgerliga vigsel
förrättare inom kommunen och stödjer att Lars-Anton Ivarsson an
söker hos Länsstyrelsen i Skåne om förordnande som borgerlig vig
selförrättare. 

På grund av jäv deltar inte Lars-Anton Ivarsson (M) och Dag Ivarsson (M) i 
handläggningen i detta ärende. Kristof Pall (SD) tjänstgör för Lars-Anton 
Ivarsson (M) och det är en tom stol eftersom det inte finns några ersättare 
som kan tjänstgöra för Dag Ivarsson (M). 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Anton Ivarsson har till kommunstyrelseförvaltningen anmält ett in
tresse om förordnande som borgerlig vigselförrättare. Kommunen har kon
taktat Länsstyrelsen i Skåne som informerade att den person som vill bli 
vigselförrättare själv ska ansöka om detta och att ansökningen sedan skickas 
för yttrande till kommunen som sedan översänder yttrandet till Länsstyrel
sen. Enligt information från Länsstyrelsen går det även bra att kommunsty
relsen yttrar sig i frågan och att kommunstyrelsens beslut (yttrande) skickas 
tillsammans med ansökan för lättare hantering. 

Innan någon förordnas till vigselförrättare ska länsstyrelsen enligt äkten
skaps balken 4 kap. 4 § pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifi
kationer i övrigt som behövs för uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 7. 

Tjänsteskrivelse "Förordnande som borgerlig vigselförrättare - Lars-Anton 
Ivarsson", daterad 2020-01-13, från kanslichef Arnra Eljami och kommun
direktör Petra Gummesson. 

Bilaga - Blankett, Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare, 
från Länsstyrelsen Skåne. 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Svensk författningssamling- Förordning om vigsel som förrättas av särskilt 
förordnad vigselförrättare, SFS 2009:263. 

Information om uppdrag som vigselförrättare i Skåne, från Länsstyrelsen 
Skåne. 

Utdrag ur äktenskaps balken ( 1987 :23 0). 

Beslutet skickas till 
Lars-Anton Ivarsson 
Länsstyrelsen Skåne 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§12 

Revidering av styrdokument för Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB 

KS/2020:21 000 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Ändringarna i bolagsordningen enligt skrivelse "Bolagsordning 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB org.nr 556924-3180" godkänns. 

- Aktieägaravtalet enligt skrivelse "Aktieägaravtal avseende Skåne 
Blekinge Vattentjänst AB" antas. 

- Ägardirektiv enligt skrivelse "Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vat
tentjänst AB (SBVT)", godkänns. 

- Ovanstående dokument kräver för giltighet att samtliga ägare fattar 
beslut om att godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar 
om aktieägaravtal och ägardirektiv enligt de dokument som tillhör 
ärendet. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Skåne Blekinge Vattentjänst AB; SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars 
uppgift är att drifta vatten och avloppsanläggningar i Bromölla, Olofström, 
Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB, 
Olofströms kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun. Bolaget 
bildades 2013. 

Syftet med att bilda ett gemensamt driftbolag var att skapa en effektiv, 
kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VA
anläggningar. 

Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000 
kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som 
SBVT sköter. Här ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 18 vattenverk 
och 15 avloppsreningsverk. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla. 

Det har nu gått drygt 6 år sedan bolaget bildades och en översyn har skett av 
de styrdokument som reglerar bolagets verksamhet och styrning. 

Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv är uppdaterade efter gäl
lande lagstiftning. 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Bolagsordningen reglerar bolagets uppdrag och ändamål. Bolagsordningen 
ska bla. innehålla antal styrelseledamöter och antal aktier samt bolagets rä
kenskapsår. 

Texten är förändrad vad gäller möjlighet att utse en särskilt sakkunnig le
damot utöver respektive kommuns val av ledamot och suppleant om behov 
finns, se § 6. Under§ 2 är texten justerad till att "Bolaget skall vidare bistå 
ägarna i VA-frågor inom huvudmännens ansvarsområde" jmf med nu gäl
lande bolagsordning där det står att Bolaget ska bedriva konsultverksamhet. 
Bolagsordningen har kompletterats med en punkt som gäller firmateckning 
§ 14 samt inspektionsrätt § 16. 

Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan de fyra ägarna och syftar till 
att tydliggöra och underlätta samarbete mellan ägarna och styrning av det 
gemensamma bolaget SBVT. 

Avtalet ingick under den period när bolaget bildades och har nu uppdaterats 
att avse det befintliga bolaget, samt anpassat till de förändringar som gjorts i 
bolagsordningen gällande antal ledamöter. 
Ordförande väljs för ett år i sänder och kan väljas för ytterligare ett år. 

A vtalstiden är justerad så att avtalet gäller till och med 2025 och förlängs 
löpande med fem år om avtalet inte sägs upp senast 24 månader innan avta
lets utgång. 

Agardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB 

Ägardirektiv kompletterar bolagsordning och gällande lagstiftning. 

Ägardirektivet har kompletterats med punkt 2 Bolaget som en del av den 
kommunala organisationen, punkt 3 Kommunens direktivrätt samt punkt 4 
Kommunens ledningsfunktion. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 9. 

Tjänsteskrivelse "Revidering av styrdokument för SBVT- Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB", daterad 2020-01-14, från kanslichef Amra Eljami och 
kommundirektör Petra Gummesson. 

Skrivelse "Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB org.nr 556924-
3180" 

Skrivelse "Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB" 

Skrivelse "Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)" 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Skrivelse "Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB", inkommen 
2013-06-18. 

Skrivelse "Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)", dnr 
KS/2015:443. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 13 

Ansökan verksamhetsbidrag för 2020 - Frida 
Kvinnojour Hässleholm 

KS/2019:376 043 

Kommunstyrelsens beslut 

- Bidrag till Frida Kvinnojour Hässleholm på 66.225 kronor (13.245 
invånare x 5 kronor) godkänns. 

Finansiering sker via verksamhet 9102, till kommunstyrelsens för
fogande. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör barn, se bifogad bamkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

Frida Kvinnojour har ansökt om ett verksamhetsbidrag för år 2020 på fem 
kronor per kommuninvånare i Osby kommun, i ansökan avrundat till 70 000 
kr . Baserat på senast kända invånarantal 2019-11-01 skulle bi dragsbeloppet 
bli 13 243 x 5 kr= 66 215 kr. 

För 2019 tilldelades Frida Kvinnojour verksamhetsbidrag baserat på samma 
grund, då totalt 65 750 kr. 

Finansiering 

Bidrag för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelseförvaltning
ens ordinarie budget för år 2020. För år 2019 finansierades bidrag till Frida 
Kvinnojour via verksamhet 9102, till kommunstyrelsens förfogande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 10. 

Tjänsteskrivelse "Ansökan verksamhetsbidrag för 2020- Frida Kvinnojour 
Hässleholm" daterad 2020-01-14, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och 
kommundirektör Petra Gummesson. 

Bidragsansökan från Brottsofferjouren "Ansökan verksamhetsbidrag för 
2020", daterad 2019-12-11, inkommen 2019-12-17. 

Barnkonsekvensanalys 2020-01-14 
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Frida Kvinnojour Hässleholm 
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Kommunstyrelsen 

§ 14 

Revidering av riktlinjer för komponentredovisning 

KS/2020:20 040 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för komponentredovisning fastställs enligt förslag daterat 
2019-12-20. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. Ärendet handlar om regler för redovisning och 
ekonomistyrning. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan några år tillbaka gäller särskilda redovisningsregler om komponent
redovisning. Komponentredovisning innebär att en anläggningstillgång kan 
bestå av flera olika komponenter, som har olika nyttjandetid. Istället för att, 
som tidigare, skriva av hela anläggningstillgången med en "schablonandel" 
per år, skrivs respektive komponent av utifrån sin förväntade nyttjandetid. 

Ekonomienheten har gjort en översyn och revidering av de riktlinjer som 
fastställdes år 2016 när regelverket var nytt. Komplettering av komponenter 
samt ändring av vissa av avskrivningstider har gjorts. På någon punkt har 
också anpassning skett till den nya lagen om kommunal bokföring och re
dovisning. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 11. 

Tjänsteskrivelse "Revidering av riktlinjer för komponentredovisning" date
rad 2020-01-14, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummesson. 

Riktlinjer för komponentredovisning, förslag 2019-12-20 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 15 

Komplettering av budgetanvisningar inför budget 2021 

KS/2019:346 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande direktiv gäller för nämndernas budgetarbete: 

- För följande verksamheter redovisas förändrat budgetbehov 

baserat på volymförändringar och styckkostnader enligt 

dokumentet "Förslag till resursfördelningsmodell från 
kommunfullmäktige till nämnderna", daterad 2020-01-21. 

- Förskola 
- Förskoleklass och grundskola 

- Fritidshem 

- Gymnasieskola 
- Äldreomsorg ( ordinärt boende, särskilt boende) 

- Kostenheten (kopplad till volymändringarna inom förskola, 

förskoleklass och grundskola, gymnasieskola) 

- Lokalvård 

- För övrig verksamhet presenterar nämnderna budgetförslag som 

utgår från nuvarande verksamhet med eventuella förändringar 

angivna i prioritetsordning med konsekvensbeskrivningar, 

påverkan på politiska mål, medarbetare/arbetsmiljö och 

medborgare. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 12. 

Skrivelse "Förslag till resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till 
nämnderna", daterad 2020-01-21, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och 
kommundirektör Petra Gummesson. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 16 

Finansiering av Företagardagen 2020 

KS/2019:380 000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Osby Näringsliv beviljas 55.000 kr i bidrag för att anordna Företags

kväll 2020. 

- Finansiering sker från verksamhet 9102, till kommunstyrelsens för-

fogande. 

Beslutsgång 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till att Osby Näringsliv beviljas 55.000 kr i 
bidrag för att anordna Företagskväll 2020 men att även en andra punkt läggs 

till i beslutsatsen som förtydligande att finansiering sker från verksamhet 
9102, till kommunstyrelsens förfogande . 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

Barn konsekvensanalys 

Nej. Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby Näringsliv anordnar den 26 mars Företagskväll 2020 i samarbete med 
LRF, Företagarna och Osby kommun. 

Enligt den föreslagna budgeten finansierar Osby kommun en tredjedel av 
kostnaderna (55 000 tkr) genom ett bidrag till Osby näringsliv. Övrig finan
siering sker genom bidrag från medarrangörerna och övriga sponsorer samt 
genom intäkter från försäljningen av entrebiljetter till kvällens middag. 

Företagskväll 2020 anordnas för att lyfta fram företagande, skapa inspirat
ion och sprida kunskap. 

Finansiering 

Finansiering sker från verksamhet 9102, till kommunstyrelsens förfogande. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 14. 

Tjänsteskrivelse "Bidrag Osby näringsliv", daterad 2020-01-17, från ut
vecklingschef Johanna Lindhe och kommundirektör Petra Gummesson. 
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Beslutet skickas till 
Utvecklingschef, Johanna Lindhe 
Jimmy Ekborg 
Osby Näringsliv 
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2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

§ 17 

Medborgarförslag - Förbjud fyrverkeri och smällare vid 
högtidsfirande - Ulf Nilsson 

KS/2019:274 810 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslag inkommen den 30 september 2019, avslås, med 
hänvisning till tjänsteskrivelse "Medborgarförslag - Förbjud fyrver

keri och smällare vid högtidsfirande", från trafik- och gatuingenjör 
Tomislav Kljucevic. 

Beslutsgång 
Dag lvarsson (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
beslut. Endast ett förslag föreligger. Ordförande ställer yrkandet mot avslag 
och finner yrkandet bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag, inkommen 2019-09-30, föreslår förslagsställaren att 
fyrverkeri och smällare ska förbjudas vid högtidliga tillfällen samt vid ny
årsfirande och påskfirande, Tre anledningar anges i förslaget, påverkan av
seende djur, säkerhet och miljö. 

Rättsfall visar att enskilda kommuner inte kan fatta beslut om fyrverkeriför
bud. Förbud som har beslutats av kommuner har upphävts av Länsstyrelsen. 
Vid prövning i förvaltningsrätten har som skäl till detta angetts att ett förbud 
innebär en alltför stor inskränkning i den enskildes frihet. 

Den 1 juni 2019 infördes nya regler för fyrverkerier i Sverige som stoppar 
försäljningen av de vanligaste raketerna till privatpersoner utan tillstånd. 
Sedan tidigare är även smällare samt de tyngre fyrverkerierna för privatper
soner utan tillstånd. Denna åtstramning kommer med all sannolikhet att öka 
säkerheten och förmodligen även minska användningen av fyrverkerier i 
Sverige. Räddningstjänsten i Osby har senaste åren endast hanterat lindri
gare ärenden i samband med fyrverkerifirande. 

I Osby kommun bedöms användningen av fyrverkerier i samband med 
andra högtidliga tillfällen än nyår näst intill obefintlig. Våren 2019 upp
hörde kommunen med fyrverkerishowen som tidigare ägt rum i samband 
med majbålsfirandet vid Sjöängen, istället anordnades en eldshow. 

Besluts underlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 13 7. 
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2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-27, § 124. 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11 , § 122. 

Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag- Förbjud fyrverkeri och smällare vid 
högtidsfirande", daterad den 26 november 2019, från trafik- och gatuingen
jör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Medborgarförslag- Förbjud fyrverkeri och smällare vid högtids
firande", inkommen den 30 september 2019, från Ulf Nilsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 18 

Medborgarförslag - Göra en "GC-Väg" från 
Hjortronvägen till "GC-Vägen" under Tvärleden - Göran 
Dahlquist 

KS/2019:290 312 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Medborgarförslag, inkommen den 15 oktober 2019, avslås, med 
hänvisning till tjänsteskrivelse "Medborgarförslag - Göra en GC-väg 
från Hjortronvägen till GC-vägen under Tvärleden - Göran 
Dahlquist" 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag, inkommen 2019-09-30, föreslår Göran Dahlquist att det 

ska göras en GC-väg från Hjortronvägens östra del ner till GC-vägen som 

går under Tvärleden. 

Enligt beskrivande text sker anslutningen mot befintlig GC-väg, vilket vi 

valt att behandla. Enligt skiss föreslås GC-vägen ansluta mot privat mark 

Osby 192:48, vilket inte är möjligt då kommunen ska äga allmän platsmark. 
Frånsett detta är det på grund av tekniska skäl kostsamt att ansluta till GC

vägen under Tvärleden. Ett relativt stort schakt behöver utföras för att 

komma ner i nivå med den befintliga GC-vägen. Ett kostnadseffektivare 

alternativ är att endast ansluta GC-vägen mot Ugglevägen, vilket kommer 

utredas och i framtida planering. 

En ny separerad GC~väg är i plan att genomföras under 2019. GC-vägen ska 

byggas längs Norra Infartsgatan (från Skogsgatan till Skolgatan) och ska 

mata GC-trafiken till och med kvarteret (Hjortronvägen, Ljungvägen och 

Tranbärsvägen). Inom en sjuårsperiod planeras GC-vägen ansluta till Moss

vägen. Ärendet remitterades med kort svarstid, ca 2-3 dagar. 

Besluts underlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 135. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-27, § 120. 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11, § 123. 
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Tjänsteskrivelse "Medborgarförslag- Göra en GC-väg från Hjortronvägen 
till GC-vägen under Tvärleden- Göran Dahlquist", daterad den 26 novem
ber 2019, från trafik och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltnings
chef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Medborgarförslag - GC-väg från Hjortronvägen till GC-vägen 
under Tvärleden", inkommen den 30 september 2019, från Göran Dahlquist. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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