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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby, klockan 08.30 – 12.15 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande
Daniel Landin (S)
Jonas Mattsson (SD)
Lotte Melin (C)
Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Kenneth Nordqvist (SD), tjänstgörande ersättare för Jörgen Nilsson (SD)
Sonja Svenle Pettersson (M), tjänstgörande ersättare för Lars-Anton Ivarsson (M), § 
133–146
Lars Andreasson (S), tjänstgörande ersättare för Lars-Anton Ivarsson (M), § 147–153
Arne Gustavsson (S)
Hans Persson (SD)
David Mannheimer (L), ersättare för Maria Högberg Owiredu (KD)
Tommy Augustsson (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Erntsson (C), § 133-141, 151
Lars Andreasson (S), § 133–146
Ingemar Bernthsson (S)
Karin Augustsson (S)
Roger Neckelius (S) 

Tjänstepersoner m.fl.:
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare
Petra Gummesson, kommundirektör
Johanna Lindhe, administrativ chef
Emma Frostensson, förvaltningschef
Anna Olsson, HR-chef
Christian Sonesson, kommunjurist
Gunnar Elvingsson, ekonomichef
Lennart Erfors, projektledare
Karin Wilkingsson, kommunikatör
Patrik Lindelöf, nämndsekreterare 

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommun, tisdagen den 5 juli 2022 klockan 13.00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 133–153

Amanda Svensson 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-29 

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-06 Datum då anslaget tas ned 2022-07-28

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amanda Svensson 

Comfact Signature Referensnummer: 1407124
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista
§ 133 Upprop och protokollets justering

§ 134 Godkännande av dagordning

§ 135 Anmälningar

§ 136 Delegeringsbeslut

§ 137 Information

§ 138 FAV Budgetuppföljning maj 2022

§ 139 Riktlinje för personuppgiftsbehandling

§ 140 Kommunstyrelsens delegationsordning

§ 141 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder

§ 142 Budgetuppföljning kommunstyrelseförvaltningen maj 2022

§ 143 Budgetuppföljning Osby kommun maj 2022

§ 144 Ansökan om kommunalt bidrag till brandteknisk utrustning - 
Granada i Lönsboda

§ 145 Budget 2023, finansiella mål 2023 och flerårsplan 2024–2025

§ 146 Driftramar budget 2023

§ 147 Investeringsbudget 2023

§ 148 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023

§ 149 Kommunal skattesats för år 2023

§ 150 Motion rörande VA-avgifter

§ 151 Klimatredovisning för Osby kommun 2021

§ 152 Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet

§ 153 Förordnande för kompletterande beslutanderätt
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 133
Upprop och protokollets justering

Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans 
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att justeringen äger rum tisdagen den 5 juli 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 134
Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

- Dagordningen godkänns med dessa ändringar.

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen medger att dessa extra ärende tas 
upp under dagens sammanträde. Kommunstyrelsen medger detta.

Sammanfattning
Följande extra ärende önskas tas upp:

- Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet

- Förordnande för kompletterande beslutanderätt
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 135
Anmälningar
KS/2021:190   001

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit:

KS/2021:190 
Tillägg till avtal om samverkan kring överförmyndarverksamheten, signerat 
2022-05-10

KS/2022:22
Protokoll, ordinarie årsstämma 2022-05-20, Osbybostäder
Protokoll, styrelsesammanträde 2022-05-20, Osbybostäder

KS/2022:234
Brev från LRF Osby, 2022-06-15

KS/2022:34
Ombudsredovisning årsstämma, 2022-05-19, Fjärrvärme i Osby AB
Protokoll, styrelsesammanträde, 2022-05-19, Fjärrvärme i Osby AB
Protokoll, konstituerande styrelsesammanträde, 2022-05-19, Fjärrvärme i 
Osby AB

KS/2022:51
Protokoll, styrelsemöte 2022-05-18, SBVT
Resultaträkning per maj 2022, SBVT

KS/2022:55
Protokoll, styrelsemöte 2022-06-07, ÖGRAB

KS/2022:74
Protokoll, styrelsemöte 2022-06-13, Samordningsförbundet Skåne Nordost

KS/2022:227
Inkommen skrivelse, beslut om förbundsavgift år 2023, Sveriges kommuner 
och regioner
Förbundsavgift 2023, Sveriges kommuner och regioner
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

KS/2022:60
Protokoll, styrelsemöte 2022-05-30, UNIKOM

KS/2022:7
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 10 juni 2022 § 57
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 2 juni 2022 § 46
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-05-23
Budgetuppföljning april 2022, samhällsbyggnad exklusive VA
Budgetuppföljning april 2022, samhällsbyggnad inklusive VA

KS/2022:240
Brev, Leader Östra Skåne, 2022-06-20
Avsiktsförklaring, förberedande stöd inom Leader 2023-2027

KS/2022:220
Årsredovisning VoB Syd AB 2021

KS/2022:242
Missiv, Revisionens granskning av bolagens interna kontroll
Revisionens granskning av bolagens interna kontroll, Osby kommun, EY
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 136
Delegeringsbeslut
KS/2022:144   000

Kommunstyrelsens beslut 
- Anmälda delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde:

Delegationsbeslut, kommundirektör 
Antal delegationsbeslut: 2

Delegationsbeslut, ekonomichef
Antal delegationsbeslut: 1

Delegationsbeslut Barn och Familj, maj
Antal delegationsbeslut: 32 

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, maj 
Antal delegationsbeslut: 457 

Delegationsbeslut familjerätt, maj
Antal delegationsbeslut: 11 

Delegationsbeslut IFO vuxna, maj
Antal delegationsbeslut: 24

Delegationsbeslut, förvaltningschef arbete och välfärd
Antal delegationsbeslut: 2
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 137
Information

- Förvaltningschef Emma Frostensson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom arbete- och välfärdsförvaltningen. Bland 
annat tas det upp om en ny lag som gör att migrationsverket kan 
anvisa flyktingar från Ukraina till kommunerna samt om 
rekryteringsarbetet på förvaltningen.

- Kommundirektör Petra Gummesson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom Osby kommun. Anna Olsson, HR-chef, 
håller en kortare information om arvodesreglementet och dess 
förändringar som arvodesgruppen hittills kommit fram till.

Ajournering begärs och genomförs klockan 09:23-09:37

Fortsatta processen kring arvodesreglementet sker enligt följande:

 Behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti 2022
 Behandling i kommunstyrelsen 31 augusti 2022, extrainsatt 

sammanträde
 Behandling i kommunfullmäktige 5 september 2022
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 138
FAV Budgetuppföljning maj 2022
KS/2022:17   042

Kommunstyrelsens beslut 

- Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett 
prognostiserat positivt resultat på 4976 tkr, avseende maj 2022, 
godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 4976 
tkr för maj månad. Den främsta orsaken är lägre personalkostnader och då 
framför allt på grund av att tjänster ej är återbesatta. Utöver lägre 
personalkostnader prognostiseras även ett positivt resultat för placeringar 
inom vuxenenheten samt för statliga bidrag på Komvux och inom Barn och 
familj.

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på cirka 600 tkr.
Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på knappt 100 tkr. 
Det är en något förbättrad prognos sedan uppföljningen i april. 
Verksamheten har ökat prognosen för köp av huvudverksamhet och går där 
över budget med cirka 1 200 tkr. Personalkostnaderna samt material på 
svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock bidrar ökade 
statliga bidrag till att verksamheten inte går mer över budget än nu 
prognostiserat. 
Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 1 
000 tkr, vilket beror på uteblivna personalkostnader för vakanta tjänster.
Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 
1100 tkr. Det prognostiserade överskottet beror uteslutande på sänkta 
prognoser för placeringar inom missbruk/beroende och våld i nära 
relationer.
Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på drygt 2300 tkr. Det 
beror på lägre personalkostnader samt ett icke budgeterat statligt bidrag. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”FAV Budgetuppföljning 2022”, daterad den 2 juni 2022, 
från controller Camilla Hallberg och förvaltningschef Arbets- och 
välfärdsförvaltningen Emma Frostensson.

Uppföljning maj 2022, Arbete och välfärd.

Comfact Signature Referensnummer: 1407124
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Kommunstyrelsen 
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2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Camilla Hallberg, controller  
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 139
Riktlinje för personuppgiftsbehandling
KS/2022:206   003

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunövergripande riktlinje 
för personuppgiftsbehandling daterad 2022-06-10.

- Riktlinje personuppgiftsbehandling dataskydd, beslutad 2019-04-10, 
dnr KS/2019:127, upphävs.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
I samband med dataskyddsförordningens ikraftträdande beslutade 
kommunstyrelsen bl.a. om en riktlinje för personuppgiftsbehandling. 
Samma riktlinje har antagits även av kommunens övriga nämnder. På grund 
av vissa mindre förändringar som inträffat finns behov av att uppdatera 
riktlinjen. Förändringar i förhållande till gällande riktlinje är markerade med 
gul överstrykning. I syfte att förenkla hanteringen vid framtida revideringar 
samt för att minska antalet likalydande styrdokument i kommunen ska 
riktlinjen gälla kommunövergripande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för dataskydd 2022 – Osby kommun”, daterad 
den 7 juni 2022, från kommunjurist Christian Sonesson och administrativ 
chef Johanna Lindhe.

Riktlinje ”Personuppgiftsbehandling Dataskydd” 2022-06-29.

Beslutet skickas till 
Osby kommuns nämnder
Christian Sonesson, kommunjurist
Johanna Lindhe, administrativ chef
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§ 140
Kommunstyrelsens delegationsordning
KS/2022:213   002

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen antar delegationsordning daterad 2022-06-02 att 
gälla fr.o.m. den 1 juli 2022.

- Kommunstyrelsen upphäver gällande delegationsordning för 
kommunstyrelsen som senast antogs av kommunstyrelsen den 23 
juni 2021, KS/2021:60 (§ 96).

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har initierat en samlad översyn av 
kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar. Översynen har 
resulterat i att samtliga delegationsordningar enligt förslaget får en 
gemensam inledande löptext samt gemensamma inledande avsnitt avseende 
allmänna ärenden, upphandling och ekonomi samt personaladministrativa 
ärenden. I dessa avsnitt har såväl delegater som förekommande 
beloppsgränser samordnats för att i så stor utsträckning som möjligt stå i 
överensstämmelse med varandra. Ändringar och tillägg i förhållande till 
gällande delegationsordning är markerat med gul färg. Överstrykningar 
innebär att innehållet förslås utgå ur delegationsordningen. 

Kommunstyrelseförvaltningen ser en stor fördel i att nämndernas 
delegationsordningar ges samma grund och bedömer att det förslag som 
tagits fram till ny delegationsordning för kommunstyrelsen är väl avvägt. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning för kommunstyrelsen, 
mandatperioden 2023–2026”, daterad 7 juni 2022 från kommunjurist 
Christian Sonesson och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 2022-06-02.

Nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, senast reviderad i 
kommunstyrelsen den 23 juni 2021, § 96 (dnr KS/2021:60).

Comfact Signature Referensnummer: 1407124
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Skrivelse ”Högsta godtagbara hyra, ekonomiskt bistånd”, daterad den 9 maj 
2022, från förvaltningschef arbete och välfärd Emma Frostensson.

Beslutet skickas till
Johanna Lindhe, administrativ chef
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§ 141
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder
KS/2021:57   003

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- Samtliga kommunala uppdrag enligt den nya lagen om tobakfria 
nikotinprodukter, genom införande av tillägg i reglemente, delegeras 
till miljö- och byggnämnden. Föreslagna ändringar är markerade 
med gul överstrykning.

Beslutsgång
Överläggning och beslut
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att ändra 
beslutstexten till följande då Sveriges riksdag nu beslutat om att införa lag 
om tobaksfria nikotinprodukter:

Samtliga kommunala uppdrag enligt den nya lagen om tobakfria 
nikotinprodukter, genom införande av tillägg i reglemente, delegeras till 
miljö- och byggnämnden. Föreslagna ändringar är markerade med gul 
överstrykning.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Den 21 juni 2022 förväntas Sveriges riksdag fatta beslut om införande av 
lag om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen kommer, om den antas, 
att träda i kraft från och med den 1 augusti 2022. 

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria, exempelvis vitt snus. Produkterna får 
bara säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om 
mottagarens ålder. På varje försäljningsställe ska finnas ett tydligt och klart 
synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut 
tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det finns även 
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara 
märkta med hälsovarning. Även förordning om tobaksfria nikotinprodukter 
har införts. Syftet med lagstiftningen är att skydda i första hand barn och 
unga mot beroendeframkallande produkter. 

Comfact Signature Referensnummer: 1407124
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Miljö- och byggnämnden ansvarar bl.a. för handläggning av ärenden som 
gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen 
och lag om tobak och liknande produkter (LTLP). 

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet 
i lag om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande 
produkter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas 
till kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den 
omedelbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även 
rätt att meddela de föreläggande, förbud eller varningar som behövs för att 
lagen ska följas. 

Kommunen ska med anledning av den nya lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter ta emot och administrera anmälningar om försäljning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara 
tillsynen över att reglerna följs vid försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter.  Kommunen får enligt lagen ta ut en avgift för sin tillsyn 
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria 
nikotinprodukter. 

För att miljö- och byggnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 
försäljning och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg i 
reglementet göras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022, för perioden 2021–2022”, daterad den 9 juni 
2022, från kommunjurist Christian Sonesson och administrativa chef 
Johanna Lindhe. 

Förslag till revidering av ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019 – 2022”, senast reviderad i kommunfullmäktige 2022-
02-14, § 15.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 142
Budgetuppföljning kommunstyrelseförvaltningen maj 
2022
KS/2022:226   042

Kommunstyrelsens beslut

- Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, maj 2022, godkänns.

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet handlar om budgeten för kommunstyrelseförvaltningen och berör 
inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för 
förvaltningen efter maj 2022. Prognosen är ett mindre överskott på 0,1 
mnkr, i stort sett oförändrat jämfört med föregående månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning maj 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen”, daterad den 13 juni 2022. 
Rapport, Budgetuppföljning maj 2022, kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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§ 143
Budgetuppföljning Osby kommun maj 2022
KS/2022:2   041

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på + 0,6 mnkr i prognosen.

- Samhällsbyggnadsnämndens presidium samt förvaltningschef bjuds 
in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 21 september 
2022 för att redogöra för den negativa avvikelsen i prognosen samt 
åtgärder för att undvika underskott.

- Barn- och utbildningsnämndens presidium samt förvaltningschef 
bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 21 
september 2022 för att redogöra för den negativa avvikelsen i 
prognosen samt åtgärder för att undvika underskott.

- Månadsuppföljningen godkänns.

Beslutsgång
Överläggning och beslut
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt att både 
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden kallas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 september 2022.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och 
berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och 
finansförvaltningens uppföljning efter maj månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning maj 2022”, daterad den13 juni 2022, 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson.

Presentation ”Budgetuppföljning maj 2022”.

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
Presidium samhällsbyggnadsnämnden 
Presidium barn- och utbildningsnämnden
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§ 144
Ansökan om kommunalt bidrag till brandteknisk 
utrustning - Granada i Lönsboda
KS/2022:211   043

Kommunstyrelsens beslut 
- Lönsboda Folkets Hus och Parkförening beviljas 70% av sökt belopp 

om 500 tkr, det vill säga 350 tkr beviljas. 
- Kostnaden finansieras genom att 350 000 kr anvisas från 

kommunstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007

Beslutsgång 
Yrkande
Lotte Melin (C) yrkar på att Lönsboda Folkets Hus och Parkförening 
beviljas 70% av sökt belopp om 500 tkr, det vill säga 350 tkr beviljas. 
Kostnaden finansieras genom att 350 000 kr anvisas från kommunstyrelsens 
budget till förfogande, verksamhet 94007

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta i enlighet med 
yrkandet från Lotte Melin (C) och finner att kommunstyrelsen gör så.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet avser bidrag till specifik förening och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening ansöker om kommunalt bidrag för 
installation av släckanordning och utryckningslarm i sin anläggning. Begärt 
bidragsbelopp är 600 000 kr vilket motsvarar föreningens kostnad enligt 
offert.

Ärendet behandlades av barn och utbildningsnämnden den 14 juni där 
beslutet blev att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Finansiering
I kommunstyrelsens anslag till förfogande, verksamhet 94007, finns 580 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-22

Barn och utbildningsnämndens beslut 2022-06-14 § 73

Bidragsansökan från föreningen, daterad 2022-05-16

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, verksamhetsberättelse för år 2021.

Beslutet skickas till 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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§ 145
Budget 2023, finansiella mål 2023 och flerårsplan 
2024–2025
KS/2022:1   041

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- För 2022 budgeteras ett resultat på 3,1 mnkr motsvarande en 
resultatandel på 0,3%

- Ett budgetutrymme på 14 560 tkr fördelas till verksamheterna.

- Finansiella mål, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget 
för år 2023 samt flerårsplan för år 2024-2025 fastställs.

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.

Beslutsgång
Yrkande
Daniel Landin (S) yrkar på följande:

- För 2022 budgeteras ett resultat på 0,4 mnkr motsvarande en 
resultatandel på 0,0%

- Ett budgetutrymme på 17 560 tkr fördelas till verksamheterna.

- Finansiella mål, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget 
för år 2023 samt flerårsplan för år 2024–2025 fastställs.

Niklas Larsson (C) yrkar på följande:

- För 2022 budgeteras ett resultat på 3,1 mnkr motsvarande en 
resultatandel på 0,3%

- Ett budgetutrymme på 14 560 tkr fördelas till verksamheterna.

- Finansiella mål, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget 
för år 2023 samt flerårsplan för år 2024–2025 fastställs.

Ajournering
Mötet ajourneras klockan 11:53-12:00

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med 
Daniel Landins (S) yrkande.

Comfact Signature Referensnummer: 1407124



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20(34)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas 
Larssons (C) yrkande.

Votering begärs och ska genomföras.

Propositionsordning
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst avläggs för bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.
Nej-röst avläggs för bifall till Daniel Landins (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 stycken ja-röster, 5 stycken nej-röster och 3 stycken avstår har 
kommunstyrelsens bifallit yrkandet från Niklas Larsson (C) med 
ordförandes utslagsröst.

Namn Ja Nej Avstår
Niklas Larsson (C) X
Daniel Landin (S) X
Jonas Mattsson (SD) X
Lotte Melin (C) X
Johnny Ahlqvist (S) X
Lars-Erik Svensson (M) X
Agneta Malm (S) X
Kennet Nordqvist (SD) X
Sonja Svenle Pettersson 
(M)

X

Arne Gustavsson (S) X
Hans Persson (SD) X
David Mannheimer (L) X
Tommy Augustsson (S) X
SUMMA: 5 5 3

Beslutsunderlag
Budgetförutsättningar 2023 ”Budgetförutsättningar 2023-25 med finansiella 
mål”  

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga
Budget 2023, Socialdemokraterna

Comfact Signature Referensnummer: 1407124



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21(34)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 2022 -06- 29

Socialdemokraterna
Osby kommun

Socialdemokraternas förslag till budget för Osby 
kommun 2023
Osby kommuns budget 2023 är första budgetåret i den nya 
mandatperioden 2023-2026. Vi socialdemokrater kommer vid varje 
budgettillfälle föreslå satsningar som långsiktigt stärker och utvecklar 
Osby kommun som den bästa plats att leva och bo på.

Grunden för en socialdemokratisk politik är en fungerande välfärd 
därför kommer vi att prioritera satsningar som långsiktigt stärker 
och utvecklar välfärden i Osby kommun. När välfärden fungerar 
och omfattar alla vågar vi mer, byta jobb, starta företag, börja 
studera, bilda familj och skaffa barn. Välfärden bygger på 
satsningar i det gemensamma.

Vi kommer också alltid att ställa frågan gör vi rätt? Kan vi fördela de 
resurser vi redan har på annat sätt och erbjuda mer och bättre 
verksamhet med högre kvalitet?

Våra satsningar 2023

Barn- och utbildningsnämnden
Vi socialdemokrater kommer succesivt under mandatperioden att göra 
satsningar för att utveckla verksamheten i grundskolan. Alla barn och 
elever ska trivas och må bra och ges möjlighet att fullfölja sin utbildning 
och lämna grundskolan med godkända betyg.

Vi föreslår en ramökning till Barn- och utbildningsnämnden med 2 
miljoner kronor i budget 2023 till förmån för förstärkning av barn- 
och elevhälsan.

Hälsa- och omsorgsnämnden
Vi socialdemokrater kommer succesivt under mandatperioden att 
göra satsningar för att utveckla och stärka verksamheten inom vård 
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och omsorg. Att vårda en åldrande maka eller make är ibland ett 
tungt arbete. Alla som vårdar en anhörig i sitt hem ska erbjudas stöd. 
Insatserna ska utvecklas i samarbete med dem som ska ta emot det.

Vi föreslår en ramökning till Hälsa — och omsorgsnämnden med 1 
miljon kronor i budget 2023 till förmån för utveckling av 
anhörigstödet Samhällsbyggnadsnämnden

Skolmåltiden är en del av utbildningen och har stor betydelse för barns 
och elevers hälsa, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. 
Vi ser samtidigt att det finns redan fattade beslut som kommer ge 
minskade kostnader kopplat till vår lokalbank.

Vi föreslår därför en omdisponering inom Samhällsbyggnadsnämnden 
med 1 miljon kronor i budget 2023 till förmån för förstärkning av 
skolmåltider och samtidigt en nerdragning på lokalbankskostnaderna 
med 3 miljoner kronor, minskning av ram — 2 miljoner.

Kommunstyrelsen / Arbete och välfärd

Vi socialdemokrater kommer succesivt under mandatperioden att göra 
satsningar för att utveckla verksamheten inom arbete och välfärd. Att 
ha ett arbete är på många sätt grunden både för individens och 
samhällets välfärd. Arbetet ger försörjning, tillfredsställelse och stolthet. 
Alla kommuninvånare är en tillgång och vår utgångspunkt är att alla som 
kan arbeta vill arbeta.

Vi föreslår oförändrad budgetram för arbete- och välfärdsförvaltning till 
förmån för utveckling av insatser för att få fler i arbete och 
självförsörjning

Kompensation för volymökningar

Med anledning av ökat antal äldre samt barn och unga föreslår vi att 
Hälsa- och

Omsorgsnämnden samt Barn- och Utbildningsnämnden kompenseras 
för dessa utökingar.

Vi föreslår därför ytterligare utökning av Hälsa- och Omsorgs ram med 
1,1 miljoner kronor samt Barn- och Utbildnings ram med 600 00 kronor.

Övrigt

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga. Osby kommun antog i 
november 2021 en Klimatoch energiplan. Planen innehåller mål och 
åtgärder som ska styra kommunens klimatarbete fram till 2030. 
Klimatomställningen är en prioriterad fråga och vi socialdemokrater 
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kommer nogsamt att följa arbetet. Handlingsplanerna med konkreta 
åtgärder och fördelat ansvar ska bevakas och följas upp.

Vi förslår också att Hälsa- och omsorgsnämnden utreder möjligheterna 
till utökat samarbete med organisationer och föreningar i kommunen 
med syftet att främja möten, minska ensamhet och stimulera till fysisk 
aktivitet för äldre.

Socialdemokraternas resultat i budget för 2023

Vårt budgetförslag ger ett resultat om 0,1 miljoner kronor i 2023 års 
budget.

Nämndernas gemensamma ramutrymme blir 811,5 miljoner i vårt 
budgetförslag.
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§ 146
Driftramar budget 2023
KS/2022:228   041

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

Reservation
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag.

Beslutsgång
Yrkande
Daniel Landin (S) yrkar på följande:

Nämnd
Ingående 
budgetram Förändring

Budget-
växling Ram 2023

Kommunstyrelse: 151 566 148 566

varav  kommunstyrelseförvaltning 66 934 500 67 434

 varav  arbete och välfärdsförvaltning 84 632 -3 500 81 132

Miljö och byggnämnd 6 084 6 084

Kommunrevision 1. 902 902

Valnämnd 350 -340 10

Samhällsbyggnadsnämnd 59 446 59 446

Vatten och avloppsverksamhet 0 0

Barn och utbildningsnämnd 340 452 500 340 952

Hälsa och omsorgsnämnd 245 311 500 245 811

Överförmyndare 2 608 2 608
Summa 806 719 -2 340 0 804 379

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.
2. Utöver ovanstående så budgeteras följande under finansförvaltningen, verksamhet 94008 
KS tilläggsbudget                         
Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg) 12400
Utökning särskilt boende-platser (Hälsa och omsorg) 2800
Volymökning äldreomsorg/hemtjänsttimmar (Hälsa och omsorg) 1100
Volymförändring barn och elever (Barn och utbildning) 600

# Dessa budgetbelopp fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter 
verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.
# Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Ett utrymme på 17560 tkr tillförs verksamheterna enligt följande: Valnämnd 
-340 tkr, Samhällsbyggnadsnämnd – 2 000 tkr, barn och utbildningsnämnd 
+ 2 600 tkr inkl volymförändring, hälsa och omsorgsnämnd + 2 100 tkr inkl 
volymförändring, centralt anslag 12 400 tkr för utökning LSS-verksamhet 
samt 2 800 tkr för utökning särskilt boende-platser.

Niklas Larsson (C) yrkar på följande:

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med 
Daniel Landins (S) yrkande.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Niklas 
Larssons (C) yrkande.

Votering begärs och ska genomföras.

Nämnd
Ingående 
budgetram Förändring

Budget-
växling Ram 2023

Kommunstyrelse: 151 566 148 566

varav  kommunstyrelseförvaltning 66 934 500 67 434

 varav  arbete och välfärdsförvaltning 84 632 -3 500 81 132

Miljö och byggnämnd 6 084 6 084

Kommunrevision 1. 902 902

Valnämnd 350 -340 10

Samhällsbyggnadsnämnd 59 446 59 446

Vatten och avloppsverksamhet 0 0

Barn och utbildningsnämnd 340 452 500 340 952

Hälsa och omsorgsnämnd 245 311 500 245 811

Överförmyndare 2 608 2 608
Summa 806 719 -2 340 0 804 379

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.
2. Utöver ovanstående så budgeteras följande under finansförvaltningen, verksamhet 94008 
KS tilläggsbudget                             
Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg) 12400
Utökning särskilt boende-platser (Hälsa och omsorg) 2800
Volymökning äldreomsorg/hemtjänsttimmar (Hälsa och omsorg) 1100
Volymförändring barn och elever (Barn och utbildning) 600

# Dessa budgetbelopp fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter 
verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.
# Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Propositionsordning
Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst avläggs för bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.
Nej-röst avläggs för bifall till Daniel Landins (S) yrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 stycken ja-röster, 5 stycken nej-röster och 3 stycken avstår har 
kommunstyrelsens bifallit yrkandet från Niklas Larsson (C) med 
ordförandes utslagsröst.

Namn Ja Nej Avstår
Niklas Larsson (C) X
Daniel Landin (S) X
Jonas Mattsson (SD) X
Lotte Melin (C) X
Johnny Ahlqvist (S) X
Lars-Erik Svensson (M) X
Agneta Malm (S) X
Kennet Nordqvist (SD) X
Sonja Svenle Pettersson 
(M)

X

Arne Gustavsson (S) X
Hans Persson (SD) X
David Mannheimer (L) X
Tommy Augustsson (S) X
SUMMA: 5 5 3

Beslutsunderlag
Driftbudgetramar 2023  

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

 

Comfact Signature Referensnummer: 1407124



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27(34)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-06-29 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 147
Investeringsbudget 2023
KS/2022:229   041

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten fastställs enligt följande:

Beslutsunderlag
Investeringsbudgetramar 2023
Investeringsbudget 2023 projektindelat utan belopp

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

 

Nämnd Belopp

Kommunstyrelse

kommunstyrelseförvaltning 4 280

arbete och välfärdsförvaltning 400

Summa kommunstyrelse 4 680

Miljö och byggnämnd 0

Samhällsbyggnadsnämnd

samhällsbyggnad exkl vatten och avlopp 212 833

vatten och avloppsverksamhet 25 500

Summa samhällsbyggnadsnämnd 238 333

Barn och utbildningsnämnd 5 200

Hälsa och omsorgsnämnd 1 000

Totalt 249 213
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§ 148
Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023
KS/2022:230   041

Kommunstyrelses beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2023, antas enligt 
upprättat förslag.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet gäller kommunens övergripande budget och ekonomistyrning och 
berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har upprättat förslag till 
övergripande ekonomistyrningsregler för år 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20

Förslag till övergripande regler för ekonomistyrning budget 2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 149
Kommunal skattesats för år 2023
KS/2022:231   041

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- Den kommunala skattesatsen för 2023 fastställs till 22,26 
kr/skattekrona (oförändrad).

Beslutsgång
Yrkande
Niklas Larsson (C) yrkar på oförändrad skattesats, 22,26 kronor.

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet gäller kommunens övergripande budget och skattebeslut och berör 
inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen har kommunfullmäktige att ta ställning till 
kommunens skattesats för nästkommande år innan november månads 
utgång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-06-20. 

Beslutet skickas till 
Skatteverket
Ekonomienheten
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§ 150
Motion rörande VA-avgifter
KS/2021:360   344

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

Följande två förslag i motionen anses besvarade:

- att fastighetsägare endast debiteras för tjänster som kommunen 
levererar.

- att frågan om eventuell kompensation för felaktig debitering utreds.

Följande tre förslag i motionen avslås.

- att det utreds vilka fastigheter som idag är anslutna till respektive 
nät.

- att det utreds vilka fastigheter som idag har möjlighet att koppla in 
sig till dagvatten.

- att det utreds vilka fastigheter som har debiterats för tjänster som ej 
levererats.

Sammanfattning 
Den 16 november 2021 inkom en motion från Kristdemokraterna rörande 
VA-avgifter. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021 att 
remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i samråd med SBVT 
utreder ärendet. I motionen föreslås att:

- fastighetsägare endast debiteras för tjänster som kommunen 
levererar

- frågan om en eventuell kompensation för felaktig debitering utreds
- det utreds vilka fastigheter som idag är anslutna till respektive nät
- det utreds vilka fastigheter som idag har möjlighet att koppla sig in 

sig till dagvatten
- det utreds vilka fastigheter som har debiterats för tjänster som ej 

levereras

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2022, § 45 att 
återremittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen som får i uppdrag 
att undersöka hur lagstiftningen ser ut för respektive förslag i motionen. 
Samhällsbyggnad har för utredningen tagit hjälp av kommunens jurist samt 
SBVT. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Återremiss gällande - Svar på remiss gällande motion om 
va-avgifter", uppdaterad den 10 juni 2022, från förvaltningschef, Mathias 
Karlsson. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 4 juni 2022, § 51. 
Presentation av hur lagstiftningen ser ut för respektive förslag i motionen 
med kommentarer från Osby kommuns jurist och SBVT. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 maj 2022, § 45. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 4 maj 2022, § 41. 
Motion "Rörande VA-avgifter" inkommen den 16 november 2021 från 
Andreas Andersson (K.D), Maria Owiredu (KD). 
Kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2021, § 144. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 151
Klimatredovisning för Osby kommun 2021
KS/2022:238   210

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- Klimatredovisning 2021 för Osby kommun, uppdaterad den 10 juni 
2022 godkänns.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2021-11-29 en ny klimat- och energiplan för 
Osby kommun med såväl mål som handlingsplan. 
Klimat- och energiplanen följs upp dels genom klimatredovisningen som 
omfattar kommunförvaltningarna och bolagen men även det geografiska 
området dels genom att handlingsplanens åtgärder följs upp. 
Av redovisningen framgår att kommunen fortsätter att minska användningen 
av fossila bränslen men även fortsättningsvis är det transporterna som är den 
stora utmaningen. Under 2021 skedde förbättringar för 
kommunförvaltningarna båda avseende ökad andel fossilfria drivmedel (53 
% fossilfritt) och en minskad andel fossila personkm i tjänsteresorna. 
Eleffektbristen i Osby har gjort att fortsatt infasning av elbilar har fördröjts. 
Först under 2023 kommer tillgänglig effekt att vara tillräcklig för fortsatt 
övergång till eldrift. 
Glädjande är att en publik mack för HVOI00 etablerades i Osby under förra 
året. Det gör det möjligt att fortsätta att ersätta fossil diesel med ett fossilfritt 
alternativ. 
För det "geografiska" området kan noteras en stark tillväxt av solel. Under 
det gångna året ökade produktionen av solel med 60 % jämfört med 2020 
och uppgår nu till drygt 3 % av elanvändningen i kommunen.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 10 juni 2022 § 65
Tjänsteskrivelse "Klimatredovisning för Osby kommun", daterad den 20 
maj 2022, från projektledare Lennart Erfors och samhällsbyggnadschef 
Mathias Karlsson. 
Klimatredovisning för 2021 - Osby kommun, uppdaterad den 10 juni 2022 
vid samhällsbyggnadsnämnden. 
Uppföljning av handlingsplanens åtgärder, maj 2022.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 152
Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet
KS/2022:241   005

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på revisionens 

frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober 
2022.

Behandling
Yrkande
Niklas Larsson (C) yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
ett svar på revisionens frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde 
den 5 oktober 2022.

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så.

Sammanfattning av ärendet
Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommuns arbete med IT- 
och informationssäkerhet inte är ändamålsenligt. 
Bedömningen grundar sig i att kommunen inte har ett implementerat 
ledningssystem samt saknar flertalet styrdokument avseende IT- och 
informationssäkerhet, bland annat kontinuitetsplan. Därtill saknar 
kommunen en dokumenterad och implementerad metod för att kontrollera 
efterlevnad av policy och riktlinjer samt kontinuerligt rapportera till 
kommunstyrelsen. Bedömningen grundar sig även i att kommunen saknar 
en dokumenterad rutin avseende hantering och dokumentation av 
informationssäkerhetsincidenter.
Revisionen har lyft fram följande punkter som rekommendationer:

- En kontinuitetsplan upprättas, beslutas och implementeras.
- Styrdokument upprättas och implementeras inom ett flertal 

identifierade områden avseende kommunens IT- och 
informationssäkerhetsarbete.

- En utbildningsplan upprättas avseende IT- och informationssäkerhet.
- En internkontrollplan avseende IT- och informationssäkerhet 

upprättas som täcker samtliga områden inom kommunens IT- och
- informationssäkerhetsarbete.

Beslutsunderlag 
Missiv, ”Granskning av kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet” daterad 21 juni 2022 från revisionen.
Granskningsrapport, ”Granskning av kommunens arbete med IT- och 
informationssäkerhet” 

Beslutet skickas till
Kommundirektör Petra Gummesson
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§ 153
Förordnande för kompletterande beslutanderätt
KS/2021:60   002

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter Lars-Anton Ivarsson 

(M) och Agneta Malm (S) förordnas att fatta beslut enligt 6 § 2 st, 6a 
§ 2st, 11 § 3 st, 27 § 2st., 31d § 2 st lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) samt 13 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) när utskottets beslut inte kan 
avvaktas.

- Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter Lars-Anton Ivarsson 
(M) och Agneta Malm (S) samt förvaltningschef Emma Frostensson, 
enhetschef Carina Alpar samt förste socialsekreterare Lisa Widbom 
förordnas att kunna begära handräckning från polismyndigheten och 
kriminalvården för att genomföra beslut om vård och 
omhändertagande enligt 43 § p.2 LVU.

- Beslut fattade med stöd av förordnandet anmäls till nämnden vid 
nästkommande sammanträde. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet avser endast en revidering och barnkonsekvensanalys är gjord i 
ärendet sedan tidigare. 

Sammanfattning av ärendet
I vissa fall har lagstiftaren direkt i lagstiftningen givit en kompletterande 
beslutanderätt för att tillgodose behovet av att snabbt kunna fatta beslut 
inom socialtjänsten. Det framgår även av dessa bestämmelser att nämnden i 
de flesta fall även har en möjlighet att förordna en annan ledamot eller 
tjänsteperson att fatta beslut. Syftet är att det alltid ska finnas någon 
beslutsbehörig att tillgå när brådskande beslut ska fattas. 

Detta ärende är en revidering av beslut fattat av Kommunstyrelsen 2021-06-
23 §112, med det tillägg att Lisa Widbom nu också förordnas att kunna 
begära handräckning från polismyndigheten och kriminalvården för att 
genomföra beslut om vård och omhändertagande enligt 43 § p.2 LVU. 

Beslutet skickas till 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Carina Alpar, enhetschef  
Lisa Widbom, socialsekreterare
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