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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Sammanträdesrum Osby klockan 13:00-15:35 

Niklas Larsson (C), ordförande 
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande 
Ewa Bejvel (SO) tjänstgör för Carl Bejvel (SO) 
Lotte Melin (C) 
Arne Gustavsson (S) tjänstgör för John ny Ahlqvist (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Agneta Malm (S) 
Lars-Anton lvarsson (M) tjänstgör för Dag lvarsson (M), jäv § 60 
Daniel Landin (S) 
Hans Persson (SO), jäv§ 60 
Maria Högberg Owiredu (KO) 
Tommy Augustsson (S), jäv § 60 

Ej tjänstgörande ersättare: Tjänstepersoner m.fl.: 
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Kommundirektör, Petra Gummesson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
HR-chef, Anna Olsson (digitalt) 
Planarkitekt, Kettil Svensson (digitalt) 
Tillväxtstrateg, Carl-Johan Löwenberg 
(digitalt) 
Kanslichef, Amra Eljami 

Marika Bjerstedt Hansen (S) 

Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 14 april 2020, klockan 11 :00 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

Ärendelista 

§ 53 

§ 54 

§ 55 

§ 56 

§ 57 

§ 58 

§ 59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

§ 68 

§ 69 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

Anmälningar 

Anmälningar av delegationsbeslut 

Information 

Personalekonomisk redovisning 2019 

Årsredovisning 2019, stiftelser 

Kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 2019 

Ansökan om amorteringsbefrielse - villkorsändring - Lönsboda 
Folkets Hus och Parkförening 

Kapitalförvaltning, årsrapportering 2019 

Tilläggsbudget -AV-utrustning och imedning 

Svarta Bergen - Ansökan om borgen 

Tidplan för budgetberedning 

Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag 2020 

Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2020 

Färdplan 2030 - Vision och målbild Skåne Nordost 

Ekonomisk uppföljning för mars 2020 
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VIOSBY ~_y KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 53 

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 tisdagen den 14 april 2020, 
klockan 11 :00. 
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1'7IOSBY ~_y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 54 

Godkännande av dagordning 

Extra ärenden "Färdplan 2030 - Vision och målbild Skåne Nordost" 
och "Ekonomisk uppföljning för mars 2020", läggs till på dagord
ningen som punkt 16 och 1 7. 
Dagordningen godkänns med ovanstående ändringar. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 55 

Anmälningar 

KS/2020:7 000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar: 

Sammanträdesprotokoll Osbybostäder, daterad 2019-06-28. 
Dnr KS/2019:98 006, inkommen 2020-03-16. 

Sammanträdesprotokoll Osbybostäder, daterad 2019-09-13. 
Dnr KS/2019:98 006, inkommen 2020-03-16. 

Sammanträdesprotokoll Osbybostäder, daterad 2019-10-08. 
Dnr KS/2019:98 006, inkommen 2020-03-16. 

Sammanträdesprotokoll Osby bostäder, daterad 2019-10-25. 
Dnr KS/2019:98 006, inkommen 2020-03-16. 

Sammanträdesprotokoll Osby bostäder, daterad 2019-12-13. 
Dnr KS/2019:98 006, inkommen 2020-03-16. 

Sveriges Kommuner och Regioner, "Överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att 
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus", cirkulär, 
daterad 2020-03-09. 
Dnr KS/2020: 111 020, inkommen 2020-03-09. 

Sveriges Kommuner och Regioner, "Överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten enligt P AN vid avstängning som 
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coro
navirus", cirkulär, daterad 2020-03-11. 
Dnr KS/2020:111 020, inkommen 2020-03-11. 

Sveriges Kommuner och Regioner, "Överenskommelse om undantag 
från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt BEA- och 
BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av 
Covid-19, orsakad av coronavirus", cirkulär, daterad 2020-03-13. 
Dnr KS/2020: 111 020, inkommen 2020-03-13. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Sveriges Kommuner och Regioner, "Bemanning vid omfattande per

sonalfrånvaro", cirkulär, daterad 2020-03-12. 
Dnr KS/2020:122 020, inkommen 2020-03-13. 

Sveriges Kommuner och Regioner, "Överenskommelse om Krislä
gesavtal med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområ
det ingående organisationer", cirkulär, daterad 2020-03-18. 
Dnr KS/2020:141 000, inkommen 2020-03-18. 

Sveriges Kommuner och Regioner, "Överenskommelse om Krislä
gesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer", cirkulär, daterad 2020-

03-26. 
Dnr KS/2020:141 000, inkommen 2020-03-26. 

- Protokoll fört vid årsstämma i Osby Nova AB (556607-9678), date
rad 2020-03-24. 
Dnr KS/2020: 17 007, inkommen 2020-03-24. 

- Resultaträkning Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT) för februari 

2020. 
Dnr KS/2020: 18 006, inkommen 2020-03-12. 

Sammanträdesprotokoll Osbybostäder, daterad 2020-02-28. 
Dnr KS/2020:33 006, inkommen 2020-03-16. 

- Protokoll fört vid styrelsemöte den 2020-02-05, Östra Göinge Ren

hållnings AB (ÖGRAB). 
Dnr KS/2020:34 006, inkommen 2020-03-11. 

- Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Fjärrvärme i Osby AB, da
terad 2020-02-11. 
Dnr KS/2020:35 006, inkommen 2020-03-12. 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Industrihus i Osby AB, da
terad 2020-02-10. 
Dnr KS/2020:36 006, inkommen 2020-03-12. 

- Länsstyrelsen Skåne "Inför en eventuell tillfällig stängning av skola 
och förskola", daterad 2020-03-25. 
Dnr KS/2020: 154 000, inkommen 2020-03-26. 

Ordförandebeslut "Uppföljning och utvärdering av Osby kommuns 
operativa tillsyn enligt miljöbalken" från miljö- och byggnärnnden, 
daterad 2020-03-26, inklusive bilagor. Dnr enligt miljö och bygg 

MBN-2019-799. 
Dnr KS/2020:159. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Revisionsberättelse, daterad 2020-02-26, årsredovisning för 2019, 
daterad 2020-02-26 samt skrivelse från Dag lvarsson, daterad 2020-
03-30, avseende Stiftelsen Lekoseum. 
Dnr KS/2020:164 046, inkommen 2020-03-31. 

Protokoll personaldelegationen, daterad 2020-03-25. 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
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IV IOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 56 

Anmälningar av delegationsbeslut 

KS/2020:8 000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
daterad 24 april 2019, § 90 samt reglemente för Osby kommuns nämnder 
för mandatperioden 2019-2022. Nummer enligt delegationsordningen anges 
som förkortning (dlnr). 

Ekonomichef 
Lån till Osby kommun, daterad 2020-03-11, dnr KS/2020: 100 045 och dlnr 
3: 1. Beslut om ett lån på 40 mnkr som placeras hos Kommuninvest med fast 
ränta med löptid till och med 2028-05-12, nyupplåning. 

Firmatecknare för förladdade kort, daterad 2020-03-19, dnr KS/2020:134 
002 och dlnr 2: 13. Beslut om att utse Mensur Numanspahic och Mariana 
Möller, förutom ordinarie firmatecknare, till firmatecknare för kommunens 
konto i Sparbanken Skåne avseende bankcheckar och laddning av kort. 

Kommundirektör 
Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022, 
daterad 2020-03-19, dnr KS/2018:489 003 . Beslut om att utse den 
administrativa chefen till andre biträdande kommundirektör under perioden 
23 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. 

Plan för hantering av extraordinära händelser och svåra 
samhällspåfrestningar, daterad 2020-03-02, dnr KS/2020: 105 161, dlnr 1: 16. 
Beslut om att godkänna de uppdaterade rutinerna för plan för hantering av 
extraordinära händelser och svåra samhällspåfrestningar. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförandebeslut angående tillsättningsprövning under perioden 2020-03-
23 - 2020-08-31, daterad 2020-03-23, dnr KS/2020: 137 002, beslut om 
tillfällig stopp gällande tillsättningsprövningar på grund av covid-19. 

Ordförandebeslut avseende julklapp/presentkort, daterad 2020-03-25, dnr 
KS/2020: 151 002. Beslut gällande tidig julklapp i form av presentkort pga. 
covid-19. 
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IV IOSBY \ly KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 57 

Information 

Kommundirektör, Petra Gummesson informerar: 
Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten har stärkts, det gäller att 
hålla avstånd och ta personligt ansvar. 
Krisledningsgruppen har också tagit fram riktlinjer som ska gälla 
kommunens medarbetare, som exempelvis att inte ha externa möten 
och möjlighet att arbeta hemifrån. 
Det finns ingen ny pandemiplan men den är på gång och ska upp för 
beslut så snart som möjligt. 
Krisledningsnämnden är fortfarande inte aktiverad och pandemi
gruppen är adjungerad. 
Tidig julklapp i form av presentkort till kommunens medarbetare, 
inklusive vikarierande och timanställda. 
Administrationsförändringar med bland annat att upphandling av 
HR-system startar om på nytt, senareläggning av den centrala be
manningsenheten till första september med mera. 
Process igång gällande hyresavtal med Osbybostäder. 
När det gäller räddningstjänsten så kommer mer information under 
sommaren. 

Planarkitekt, Kettil Svensson och tillväxtstrateg, Carl-Johan Löwenberg 
informerar: 

Landsbygdsstrategi, dess innebörd, process, granskning och remiss
rundor med mera. 
Avgränsningen har baserats på SCB:s tätortsavgränsningar, vilket 
innebär Osby, Lönsboda och Killeberg. 
Två remissomgångar för samråd och granskning. 
Efter senaste remissomgången har endast redaktionella förändringar 
gjorts, revideringar gällande 5G och nya uppdelningar av rubriker i 
inledningen. 
Önskemål från kommunstyrelsen att det finns en strategi och en 
handlingsplan vid sidan om. Ledamöterna rekommenderar att det 
skapas målbild under varje fokusgrupp så att man vet handlingspla
nens riktning. 
Önskemål att strategin tas upp för politiska beslut i maj 2020. 
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IV IOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 58 

Personalekonomisk redovisning 2019 

KS/2020:94 020 

Kommunstyrelsens beslut 

- Lämnad information läggs till handlingarna. 

- Förvaltningar/nämnder uppmanas att ta del av innehållet och beakta 
det i sina respektive verksamheter. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn därav ingen barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet 

För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på Osby kom
muns personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redo
visningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper 
oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 2020-03-25, § 6. 

Tjänsteskrivelse "Personalekonomisk redovisning 2019", daterad 2020-03-
04, från HR-chef Anna Olsson och komrnundirektör Petra Gumrnesson. 

Rapport "Personalekonomisk redovisning 2019" daterad 2020-03-03. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Petra Gumrnesson 
HR-chef, Anna Olsson 
Samtliga förvaltningschefer 
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IV lOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 59 

Årsredovisning 2019, stiftelser 

KS/2020:101 046 

Kommunstyrelsens beslut 

- Årsredovisningar 2019 för, av kommunen, förvaltade stiftelser god
känns. 

Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
att underteckna årsredovisningarna. 

Barn konsekvensana lys 

Ärendet om stiftelsernas årsredovisning berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt årsredovis
ningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna. 

Jacobssonska stiftelsen 
Jöns Svensson i Källsveds stiftelse 
Stiftelsen Ernestamska fonden 
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendie
fond 
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond 
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun 
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond 
Stiftelsen Lukasfonden 
Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 40. 

Tjänsteskrivelse, "Årsredovisning 2019 för förvaltade stiftelser", daterad 
2020-03-12 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummesson. 

Sammanställning över stiftelser 2019. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
Kommunens revisorer 
Länsstyrelsen Skåne 
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t
V IOSBY ,,& KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

\ 

§ 60 

Kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala 
bolagen 2019 

KS/2020:121 040 

Kommunstyrelsens beslut 

Jäv 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunens hel- och 
delägda aktiebolags verksamhet under 2019 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Tommy Augustsson (S), Lars-Anton Ivarsson (M) och Hans Persson (SD) 
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende. Inga ersättare 
finns på plats som kan tjänstgöra för samtliga som har anmält jäv. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens upp
siktsplikt. 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de 
kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit för
enlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver 
verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de 
kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet så ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i 
olika frågor. Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med bok
slut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. 

De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB 
samt Industrihus i Osby AB har i sina förvaltningsberättelser, intygat att 
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

De delägda bolagen, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och Skåne 
Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) har gjort samma bedömning, dokumente
rat i styrelseprotokoll. 

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen bedöm
ningen att de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit fören
liga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 41. 

Tjänsteskrivelse, "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2019", daterad 2020-03-16 från ekonomichef Gunnar Elvingsson 
och kommundirektör Petra Gummesson. 

Uttalande från helägda bolag 2019, utdrag ur förvaltningsberättelse. 

Beslutet skickas till 
Osbybostäder AB 
Fjärrvärme i Osby AB 
Industrihus i Osby AB 
ÖGRAB 
SBVT 

Sida 

13(25) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



IV IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 61 

Ansökan om amorteringsbefrielse - villkorsändring -
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening 

KS/2020:97 040 

Kommunstyrelsens beslut 

- Begäran om amorteringsbefrielse från Lönsboda Folkets Hus och 
Parkförening, beviljas. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening har ansökt om amorteringsfrihet på 
lån för att undvika ansträngd likviditet. Amorteringsfrihet har begärts t o m 
21-06-30, 21-07-30 respektive 22-03-30 för de olika lånen. Osby kommun 
har gått i borgen för lånen och måste godkänna villkorsförändringen för att 
den ska gälla. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 42. 

Tjänsteskrivelse, "Ansökan om amorteringsbefrielse - villkorsändringar -
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening", daterad 2020-03-16, från ekono
michef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson. 

Ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, mail 2020-02-27 
med bilagor från februari och mars 2020 avseende villkorsändringar, befint
liga lån med mera. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 62 

Kapitalförvaltning, årsrapportering 2019 

KS/2020:160 044 

Kommunstyrelsens beslut 

Årsrapporten för år 2019 avseende kapitalförvaltning av medel av
satta för pensionsförpliktelser, daterad 2020-03-27, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kapitalförvaltningens värde steg kraftigt under 2019 till följd av stora upp-
gångar på börsen. Värdet har nu sjunkit under första delen av 2020 på grund 
av Corona-krisen. 

Förvaltaren informerar regelbundet om sina avsikter och rekommendationer 
med förvaltningen. Då kommunen inte är beroende av kapital i närtid är 
inriktningen att inte i dagsläget sälja innehav. 
Även om värdet steg kraftigt i absoluta tal under 2019 så blev ändå förvalt

ningens avkastning lägre än jämförelseindex. Eftersom nuvarande förvalt
ningsavtal går ut i juni 2021, alltså ganska nära i tid, görs inga förändringar 
av förvaltningen i dagsläget. 
Bedömningen är att förvaltningens placeringar ligger inom de etiska riktlin
jerna i policyn. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Kapitalförvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser -
årsrapport 2019", daterad 2020-03-27, från ekonomichef Gunnar El
vmgsson. 

Skrivelse "Osby kommuns pensionsförvaltning -Årsrapport kapitalförvalt
ning 2019", daterad i januari 2020, från Agenta. 

Skrivelse "Hållbarhetsrapport 2019-12-31 för Osby kommun", från Agen ta. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

\ 

§ 63 

Tilläggsbudget - AV-utrustning och inredning 

KS/2020:149 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Tilläggs budget om 3 70 000 kronor för inredning till nyetablerat cen
ter antas. 

Finansiering sker genom omdisponering av 370 000 kr från projekt 
0209 inventarier kommunhus i 2020 års investeringsbudget. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i arbetet med att verkställa strategin för Integration, arbete och 
kompetensförsörjning, kommer Osby kommun starta ett center. Det över
gripande målet för arbetet inom centrat är att invånare i Osby kommun ska 
komma i studier eller arbete och bli självförsörjande. Utgångspunkten för 
arbetet med individen är att hen ska nå, få och behålla ett arbete. De långsik
tiga effekterna vi ska uppnå är minskad arbetslöshet, höjd utbildningsnivå 
samt en ökad grad av självförsörjning bland våra invånare. Genom vårt ar
bete bidrar vi till att trygga kompetensförsörjningen i vår egen organisation 
och i näringslivet. 

Inflytt av personal är planerat till efter sommaren 2020. Kommunstyrelse
förvaltningen har inte pengar i sin driftbudget för inköp av möbler och AV
utrustning varvid förvaltningen begär 300 tkr i tilläggsbudget för detta. 

Finansiering 

Förslaget är att finansiering sker via kommunstyrelsens anslag till förfo
gande, verksamhet 94007. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 45. 

Tjänsteskrivelse "Tilläggsbudget - AV-utrustning och inredning", daterad 
2020-03-24, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och kommundi
rektör Petra Gummesson. 

Skrivelse "Underlag för inköp av möbler och AV-utrustning", daterad 2020-
03-24. 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 64 

Svarta Bergen - Ansökan om borgen 

KS/2020: 184 045 

Kommunstyrelsens beslut 

Ekonomichefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens extra insatta 
sammanträde den 27 april 2020 undersöka och inkomma med: 
- föreningens senast godkända årsredovisning 
- svar från föreningen angående hur länge de avser att lånet ska 
räcka samt, 
- svar från föreningen vad de i övrigt har gjort för att minska före
ningens kostnader under tiden som covid-19 råder. 
Ärendet tas upp på extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 27 
april 2020 och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 

samma dag. 

Beslutsgång 
Eftersom samtliga handlingar har inkommit precis innan kommunstyrelsens 

sammanträde yrkar Niklas Larsson (C) följande: 
Ekonomichefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens extra insatta 
sammanträde den 27 april 2020 undersöka och inkomma med: 
- föreningens senast godkända årsredovisning 
- svar från föreningen angående hur länge de avser att lånet ska 

räcka samt, 
- svar från föreningen vad de i övrigt har gjort för att minska före
ningens kostnader under tiden som covid-19 råder. 
Ärendet tas upp på extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 27 

april 2020 och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 

samma dag. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Svarta Bergen har på grund av den rådande situationen med 
viruset covid-19 fått minskning av besökare och fått avboka planerade eve
nemang vilket gör att föreningen har ställt frågan till kommunen om kom

munen kan gå i borgen för ett lån på 100.000 kronor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Corona virus 19", inkommen 2020-04-08, undertecknad och från 
Svarta Bergens styrelse. 

Resultatrapport för räkenskapsår 2019, utskriven 2020-02-24, inkommen 
2020-04-08. 

E-post från Joakim Arvidsson till kommunens maillåda med ämne "Kom
pletterande uppgifter Svarta bergen", inkommen 2020-04-08. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Kanslichef, Amra Elj ami 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 65 

Tidplan för budgetberedning 

KS/2020: 170 040 

Kommunstyrelsens beslut 

- Tidplan för budgetberedning ändras enligt följande: 

l Aktivitet 
Budgetberedning 

- -

Budgetinformation till 

Ursprungligt datum 
2020-04-27, 2020-05-
06 - 2020-05-07 
2020-05-11 

, Nytt datum _ 
2020-06-01, 2020-
06-03 -2020-06-04 - -

2020-06-08 
oppo_sitionsgrupper _ _ 
Kommunövergripande 2020-05-13 - 2020-05- 2020-06-09 - 2020-
samverkan 20 06-16 

1 Kommunstyrelsens beslut · 2020-05-27 
I om !Judget 2021 

Kommunfullmäktiges 
I beslut om budget 2021 

2020-06-08 

12020-06-24 

2020-09-21 

- Tre extra datum, heldagar, för budgetberedning, sätts till hösten 

2020. Dessa datum är den sjunde (7), tionde (10) och elfte (11) sep

tember 2020. 

Beslutsgång 
Niklas Larsson (C) yrkar, efter kommunstyrelsens diskussion, bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt att tre extra datum, heldagar, 

för budgetberedning sätts till hösten 2020. Dessa datum är den sjunde (7), 

tionde (10) och elfte (11) september 2020. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Tidplanen för budgetberedning ändras främst på grund av de rådande om
ständigheterna gällande covid-19. I samband med detta har kommunen re

striktioner på hur många deltagare som ska vara under ett möte och kom

munfullmäktiges gruppledare för samtliga partier har en överenskommelse 

om politikernas närvaro vid möten och politiska sammanträden. 
Baserat på Folkhälsomyndighetens information om Sveriges situation i nu

läget anses det från kommunen vara mest lämpligt att senarelägga tidplanen 

då kommunen troligtvis har mer information om läget i juni vilket kan med

föra andra rutiner. 

Sida 

20(25) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I I 



Sida [i.VIOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(25) 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 47. 

Beslutet skickas till 
Samtliga gruppledare 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson 
Kommunstyrelsens vice ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S) 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 66 

Redovisning av besvarade/ej besvarade 
medborgarförslag 2020 

KS/2020:131 110 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag april 2020 
godkänns. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet påverkar inte barn. 

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 (2) gånger per år till 

kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteck

nmg. 

Fem (5) medborgarförslag har inkommit sedan 9 september 2019. 

Besluts underlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 43. 

Tjänsteskrivelse" Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2020 
april", daterad den 17 mars 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund 
och kanslichef Arma Eljami, inklusive bilaga. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 67 

Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2020 

KS/2020: 130 110 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Redovisning av besvarade/obesvarade motioner godkänns. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet påverkar inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en 
(1) gång per år redovisa motioner som ej är färdigbehandlade. Motionerna 
redovisas i föreliggande förteckning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 44. 

Tjänsteskrivelse" Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2020", 
daterad den 17 mars 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund och 
kanslichef Amra Eljami, inklusive bilaga. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 68 

Färdplan 2030 - Vision och målbild Skåne Nordost 

KS/2020: 181 032 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Osby kommun godkänner förslaget som anges i 
skrivelse "Skåne Nordost - Vision 2030", daterad 2020-03-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen för samarbetskommitten Skåne Nordost har den 17 mars fattat 
beslut om att överlämna förslaget "Skåne Nordost - Vision 2030" angående 
en ny vision för Skåne Nordost till kommunstyrelserna i Skåne Nordost. 
Denna vision med tillhörande målbilder och principer för samverkan före
slås ersätta "Färdplan Skåne Nordost 2020" som stadfästes 2014. 

Vision 2030 handlar om att beskriva ett önskat framtida tillstånd för nord
östra Skåne i ett expansivt södra Sverige. Visionen beskriver hur samarbets
kommitten vill att nordöstra Skåne ska uppfattas, vad kommunerna gemen
samt ska satsa på och vilken riktning samtliga ska ta för att ta nordöstra 
Skåne in i framtiden. 

Enligt visionens målbilder finns det i nordöstra Skåne en attraktiv och dy
namisk arbetsmarknad med flera innovationsmiljöer, konkurrenskraftiga 
arbetsgivare och attraktiva kommuner. Det finns en hög tillgänglighet via 
digitala tjänster och en väl utbyggd kollektivtrafik. 

För att nå visionen behövs gemensamma principer för samverkan. Kommu
nerna inom Skåne Nordost samverkar inom prioriterade områden där kom
munerna gemensamt år längre än var kommun för sig. Skåne Nordost är den 
gemensamma rösten i dialogen med andra aktörer. 

Styrelsen för Skåne Nordost rekommenderar att de kommuner som ingår i 
samarbetet Skåne Nordost att ställa sig bakom förslaget enligt skrivelse 
"Skåne Nordost - Vision 2030". 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Skåne Nordost- vision 2020", daterad 2020-03-10, inkommen 
2020-04-07, från Skåne Nordost. 

Beslutet skickas till 
Skåne Nordost 
sissi. sturesson@kristianstad.se 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-08 

Kommunstyrelsen 

§ 69 

Ekonomisk uppföljning för mars 2020 

KS/2020:2 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på -15,8 mnkr i prognosen varav: 

- (KSF) kommunstyrelseförvaltningen -1, 7, 

- (BUN) barn- och utbildningsnämnden -5,6 samt, 

- (HVN) hälsa och välfärdsnämnden -8,5. 

Barn- och utbildningsnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden får 

i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj presen

tera åtgärdsplan för belopp motsvarande nämndernas övergripande 

besparingsuppdrag, barn- och utbildning -5,6 mnkr och hälsa- och 

välfärdsnämnden -1,9 mnkr. 
Förresterande budgetavvikelser (KSF -1,7), (HVN -6,6), väljer 

kommunstyrelsen att avvakta med att ge uppdrag om åtgärder till ef

ter april månads uppföljning. Kommunstyrelsen följer utvecklingen 
nogsamt och uppmanar nämnderna att aktivt arbeta för att hålla bud

getram. 

Beslutsunderlag 
PowerPoint presentation "Budgetuppföljning mars 2020", daterad 2020-04-
08, från ekonomichef Gunnar Elvingsson. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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