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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sammanträdesrum Osby klockan 10:00-16:50

Beslutande

Niklas Larsson (C), ordförande
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD)
Lotte Melin (C)
Arne Gustavsson (S) tjänstgör för Johnny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD), deltar på distans via Teams
Dag Ivarsson (M), deltar på distans via Teams
Daniel Landin (S)
Hans Persson (SD)
Maria Högberg Owiredu (KD) §§ 92-114, 116-122
David Mannheimer (L) tjänstgör för Maria Högberg Owiredu (KD) § 115
Tommy Augustsson (S)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Lars Andreasson (S)
Lars-Anton Ivarsson (M)
David Mannheimer (L), tjänstgörande § 115
Sonja Svenle-Pettersson (M), deltar på distans
via Teams

Utses till justerare

Daniel Landin (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 1 juli 2020, klockan 10:00

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummesson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Kommunikatör, Karin Wikingsson
Ordförande Osbybostäder, Thomas Poppe
Projektledare, Lennart Erfors (via Teams)
VD ÖGRAB, Per Erlandsson
VD SBVT, Per Fremark
Polis, Rolf Paimensalo
Samordnare, Göran Svärd (Teams)
Förvaltningschef, Mathias Karlsson (Teams)
Planarkitekt, Kettil Svensson
Enhetschef, Kim Olsen
Kanslichef, Amra Eljami

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Amra Eljami

Ordförande
Niklas Larsson (C)
Justerare
Daniel Landin (S)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amra Eljami

Datum då anslaget tas ned

2020-07-25

92 - 122
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

Ärendelista

Justerandes sign

§ 92

Upprop och protokollets justering

§ 93

Godkännande av dagordning

§ 94

Anmälningar

§ 95

Anmälan av delegationsbeslut

§ 96

Information

§ 97

Medborgarförslag - Idrottsskola i samarbete med skola och
föreningar från Göran Dahlquist

§ 98

Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet - Marie
Winther (V)

§ 99

Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V)

§ 100

Ansökan om bidrag för 2020 - BRIS region Syd

§ 101

Kommunfullmäktiges program för privata utförare

§ 102

Ekonomisk uppföljning för maj 2020

§ 103

Budget 2021, flerårsplan 2022-23

§ 104

Finansiella mål, budget 2021

§ 105

Driftramar, budget 2021

§ 106

Investeringsbudget 2021

§ 107

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021

§ 108

Detaljplan Castor 17 och del av Osby 194:1, samt Castor 13

§ 109

Ny detaljplan för del av Killeberg 1.1, 3.9 och 3:40

§ 110

VA-strategi och långsiktiga investeringsplanen

§ 111

Renhållningsordning, Osby kommun

§ 112

Riktlinjer för fordon och drivmedel

§ 113

Handlingsplan för fossilfria transporter

§ 114

Måltidspolicy, Osby kommun

§ 115

Kommunalförbundet Sydarkivera, ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019
Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 116

Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Marika Bjerstedt Hansen (S)

§ 117

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott efter
Marika Bjerstedt Hansen (S)

§ 118

Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsens personaldelegation
efter Marika Bjerstedt Hansen (S)

§ 119

Val av vice ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation
efter Marika Bjerstedt Hansen (S)

§ 120

Val av ersättare för ombud vid bolagsstämma för Skåne Blekinge
Vattentjänst AB (SBVT) efter Marika Bjerstedt Hansen (S)

§ 121

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Agneta
Malm (S)

§ 122

Val av ersättare i Medborgarhuset i Osby ekonomisk förening
(769636-3378) efter Jimmy Ekborg (C) för resterande del av
mandatperioden 2019-2022

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 92
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare som tillsammans
med kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C), justerar dagens
protokoll.
Ordförande meddelar att justeringen sker på onsdagen den 1 juli 2020,
klockan 10:00.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 93
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 94
Anmälningar
KS/2020:7 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar:

Justerandes sign

-

Protokoll vid styrelsemöte från Skåne Blekinge Vattentjänst AB
(SBVT), daterad 2020-04-16.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-05-26.

-

Protokoll vis konstituerande styrelsemöte från SBVT, daterad 202004-16.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-05-26.

-

Arbetsordning för styrelse och VD, SBVT, daterad 2020-04-16.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-05-26.

-

Instruktion från VD, SBVT, daterad 2020-04-16.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-05-26.

-

Resultaträkning för maj 2020, från SBVT.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-06-11.

-

Skrivelse ”Meddelande från styrelsen – SKR:s sammanträdesplan
för 2021”, från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), daterad
2020-05-29.
Dnr KS/2020:258, inkommen 2020-05-29.

-

Skrivelse ”Meddelande från styrelsen – Förbundsavgift år 2021 till
Sveriges Kommuner och Regioner”, från SKR, daterad 2020-05-29.
Dnr KS/2020:259, inkommen 2020-05-29.

-

Skrivelse ”Dataskyddstillsyn 2020 enligt tillsynsplan”, från kommunalförbundet Sydarkivera, daterad 2020-06-08.
Dnr KS/2020:272, inkommen 2020-06-08.

-

Skrivelse ”Åtgärdsplan Osby 2020, Planerad arkivtillsyn 2020 verksamhetsområde Intern service och Samhällsservice, Osby kommun”,
från kommunalförbundet Sydarkivera, daterad 2020-05-20.
Dnr KS/2020:273, inkommen 2020-06-08.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma, från Osbybostäder, daterad
2020-05-29.
Dnr KS/2020:33, inkommen 2020-06-08.

-

Protokoll för Osbybostäders styrelse, daterad 2020-05-29.
Dnr KS/2020:33, inkommen 2020-06-08.

-

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Fjärrvärme i Osby, daterad
2020-05-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Fjärrvärme i
Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Instruktion för VD i Fjärrvärme i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Arbetsordning för Fjärrvärme i Osby ABs styrelse, daterad 2020-0515.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Protokoll fört vid årsstämma i Fjärrvärme i Osby AB, daterad 202005-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-06-01.

-

Protokoll fört vid årsstämma i Industrihus i Osby AB, daterad 202005-15.
Dnr KS/2020:36, inkommen 2020-05-29.

-

Ägardirektiv för Industrihus i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:36, inkommen 2020-05-29.

-

Bolagsordning för Industrihus i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:36, inkommen 2020-05-29.

-

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Industrihus i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:36, inkommen 2020-05-29.

-

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Industrihus i
Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:35, inkommen 2020-05-29.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

-

Arbetsordning för styrelsen i Industrihus i Osby AB, daterad 202005-15.
Dnr KS/2020:36, inkommen 2020-05-29.

-

Instruktion för VD för Industrihus i Osby AB, daterad 2020-05-15.
Dnr KS/2020:36, inkommen 2020-05-29.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 95
Anmälan 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).
Kommundirektör
Beslut om att konvertera den vakanta tjänsten som tillväxtstrateg till en
tjänst som utvecklingsstrateg, daterad 2020-05-25, dnr KS/2020:249.
Beslut om minskning och besparing av 1,5 tjänster på
kommunstyrelseförvaltningen med anledning av
administrationsutredningen, daterad 2020-05-29, dnr KS/2020:249.
Beslut om att vikarierande räddningschef utses till beslutsattestant för
räddningstjänsten till och med 2020-09-01 samt beslut om ersättare för
beslutsattestant som gäller tills vidare, daterad 2020-06-08, dnr
KS/2018:880.
Beslut om vidaredelegation till ersättare för kommundirektör under perioden
2020-07-06 – 2020-07-26, daterad 2020-06-15, dnr KS/2020:249.

Ekonomichef
Beslut om att ett lån på 40 mnkr placeras hos Kommuninvest med löptid till
och med 2026-02-04, daterad 2020-06-02, dnr KS/2020:220.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 96
Information
Kommundirektören, Petra Gummesson, informerar:
- Covid-19 samt hur läget är i kommunen
- Återkoppling av träff mellan politiker och krisledningsgruppen och
sammanfattning av det som har tagits upp.
- Vad som händer till hösten: Utvärdering av ekonomienheten, budgetarbete, civilrättsligt avtal gälande räddningstjänsten, översyn av
organisationen AME, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning.
Ordförande, Thomas Poppe, informerar:
- Presentation av Osbybostäder och vilka byggnationer som är planerade i Osby och övriga orter tillhörande Osby kommun.
Projektledare, Lennart Erfors, informerar:
- Fossilbränslefria uppstartskommuner och hur Osby kommun ligger
till i jämförelse med övriga kommuner i Skåne.
VD för ÖGRAB, Per Erlandsson, informerar:
- Utökad avfallssamverkan i Skåne Nordost, varför detta planeras och
vad det skulle innebära.
VD för SBVT, Per Fremark, informerar:
- Bevattningsförbud i kommunen och anledningen till det.
Samordnare för stambanan, Göran Svärd, informerar:
- Södra stambanans utveckling, vad detta innebär för sträckan och hur
det kan påverka Osby.
Polis, Rolf Paimensalo, informerar:
- Polisläget i kommunen på grund av olika händelser i kommunen den
senaste tiden, främst Lönsboda.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 97
Medborgarförslag - Idrottsskola i samarbete med skola
och föreningar från Göran Dahlquist
KS/2020:132 600
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Medborgarförslaget ”Idrottsskola i samarbete med skola och föreningar”, inkommen 2020-03-18, från Göran Dahlquist, avslås.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn direkt.
Barnkonsekvensanalys kommer att genomföras vid eventuell fortsatt utredning och förslag till beslut på inlämnat medborgarförslag.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag ”Idrottsskola i samarbete med skola och föreningar”,
inkommen 2020-03-18, föreslår förslagsställaren Göran Dahlqvist att Osby
kommun startar upp en ”Idrottsskola” i samarbete med Osby kommuns föreningar. Utredning om medborgarförslaget kommer att genomföras på barnoch utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-15.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-02, § 65.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Idrottsskolan i samarbete med skola
och föreningar från Göran Dahlquist”, daterad 2020-05-18, från förvaltningschef Eva Andersson.
Medborgarförslag – Idrottsskola i samarbete med skola och föreningar, inkommen 2020-03-18, från Göran Dahlquist.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27, § 53.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 98
Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet Marie Winther (V)
KS/2019:369 000
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen
2019-12-12 från Marie Winther (V), anses besvarad med hänvisning
till enheten för kultur och fritids arbete med certifiering.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan indirekt beröra barn. Dock görs ingen barnkonsekvensanalys i
nuläget då mer fördjupning hade behövts mot kultur- och fritidsenhetens
påverkan och vad HBTQ-certifiering innebär för barn.
Sammanfattning av ärendet
Motionären har i sin motion föreslagit att hela kommunen HBTQcertifieras. Just nu är kultur och fritid, som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen, HBTQ-certifierade och har varit det sedan 2017. Certifieringen
gäller i tre (3) år och går därmed ut under 2020. Kultur och fritidsenheten
har redan bokat in en omcertifiering och kommer att genomföra denna under
hösten för alla medarbetare inom enheten. För att bli certifierade måste aktuella personer gå på utbildning som genomförs av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL).
Om hela kommunen ska HBTQ-certifieras så har RFSL kommit in med preliminär siffra räknat på cirka 1000 medarbetare, en summa som ligger på
totalt 2.000.000 kronor (2000 kronor per person). Deras förslag är också att
utbildningen läggs under 2 års tid med en förvaltning i taget och i mindre
grupper.
Eftersom kultur och fritid ändå kommer att genomföra sin omcertifiering till
hösten och ser det som en prioritering, är det förvaltningens bedömning att
motionen anses vara besvarad med hänvisning till att kommunen arbetar
med frågan.
Finansiering
Finansplan för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelsens ordinarie budget för år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 80.
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse ”Svar på motion – HBTQ-certifiering av kommunen i sin
helhet – Marie Winther (V)”, daterad 2020-06-02, från kanslichef Amra
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 41.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 15.
Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen 201912-12, från Marie Winther (V).

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(47)

Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 99
Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V)
KS/2019:370 530
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Motion ”Ringlinje runt Osby”, inkommen den 12 december 2019,
från Marie Winther (V), avslås.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
I motionen ”Ringlinje i Osby”, inkommen 12 december 2019, yrkar Marie
Winther (V) att kommunen köper till en ringlinje runt Osby i enighet med
motionens intentioner.
Hösten 2016 diskuterades en ringlinje runt Osby. Skånetrafiken bedömde att
linjen skulle ses som ett tillköp på grund av den låga kostnadstäckningsgraden. Kostnaden för kommunen skulle då uppgå till ca 2.5 miljoner kr/år.
Kommunen har efterfrågat en ny uppdaterad kostnadsberäkning.
Kommunstyrelseförvaltningen har för bedömning tagit hjälp av samhällsbyggnadsförvaltningen som har lämnat in sin bedömning enligt skrivelse
”Motion – Ringlinje runt Osby”, daterad 2020-05-29, från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 81.
Tjänsteskrivelse ”Motion – Ringlinje runt Osby – Marie Winther (V)”, daterad 2020-06-02, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Motion – Ringlinje runt Osby”, daterad 2020-05-29, från trafikoch gatuingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 42.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 14.
Motion ”Ringlinje i Osby”, inkommen 2019-12-12, från Marie Winther.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 100
Ansökan om bidrag för 2020 - BRIS region Syd
KS/2020:158 043
Kommunstyrelsens beslut
-

BRIS region Syd beviljas inte bidrag på 30.000 kronor.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn, se tillhörande barnkonsekvensanalys daterad 2020-0601.
Sammanfattning av ärendet
Bris har inkommit med ansökan om bidrag för år 2020. Anledningen till
detta är för att organisationen tror att coronapandemin kan få långtgående
ekonomiska konsekvenser vilket skulle kunna drabba Bris som en ideell
barnrättsorganisation. Bris vädjar därför till landets samtliga kommuner om
att säkerställa barns rätt till stöd under hela coronakrisen genom följande tre
prioriteringar:
1. Stöd barn genom att stödja Bris
2. Sprid barnvänlig samhällsinformation till barn
3. Visa att kommunen bryr sig om barn.
Bris region Syd ansöker därför om 30.000 kronor i bidrag för år 2020.
Finansiering
Bidrag för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelsens ordinarie
budget för år 2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 78.
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om bidrag för 2020 – BRIS region Syd”, daterad
2020-06-01, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna
Lindhe.
Barnkonsekvensanalys avseende ansökan om bidrag för 2020 – BRIS region
Syd, daterad 2020-06-01.
Ansökan om bidrag ”Bris – en samhällsbärande funktion för Sveriges två
miljoner barn i coronakrisen”, inkommen 2020-03-27.
Årsberättelse 2018 för BRIS och följebrev, inkommen 2020-03-27.
Exempel på vad barn lyfter i samtal med Bris om coronaviruset, inkommen
2020-03-27.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 101
Kommunfullmäktiges program för privata utförare
KS/2020:104 003
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” daterad den 28 april 2020, antas och börjar gälla 2020-09-22.

-

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” daterad den 28 april 2020, skickas ut till samtliga nämnder för att nämnderna ska sammanställa vilka privata utförare verksamheterna känner till och som passar in i beskrivningen.

-

Samtliga nämnder ska återrapportera detta till kommunstyrelsen på
dess sammanträde den 25 november 2020.

Beslutsgång
Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till att skrivelse ”Kommunfullmäktiges
program för privata utförare” daterad den 28 april 2020, antas och börjar
gälla 2020-09-22. Han yrkar att beslutet kompletteras med följande
beslutspunkter:
-

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” daterad den 28 april 2020, skickas ut till samtliga nämnder för att nämnderna ska sammanställa vilka privata utförare verksamheterna känner till och som passar in i beskrivningen.

-

Samtliga nämnder ska återrapportera detta till kommunstyrelsen på
dess sammanträde den 25 november 2020.

Ordförande ställer Dag Ivarssons (M) yrkande och tilläggsyrkandena mot
avslag och finner samtliga bifallna.
Barnkonsekvensanalys
Inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (2017:725) 5 kap § 3 framgår det att kommunfullmäktige
inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer avseende kommunala angelägenheter där kommunen är huvudman och utförs av
privata utförare. Programmet ska även omfatta på vilket sätt uppföljning och
hur allmänheten ska få en rättvis insyn i verksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 79.
Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, daterad 2020-05-12, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef
Amra Eljami.
Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, utkast daterad 2020-04-28, från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Samtliga nämnder
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§ 102
Ekonomisk uppföljning för maj 2020
KS/2020:2 041
Kommunstyrelsens beslut
-

-

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en
budgetavvikelse på – 13,5 mnkr i prognosen varav kommunstyrelseförvaltningen (KSF) -1,2, miljö och byggnämnden -0,1, barn- och
utbildningsnämnden (BUN) – 3,8 samt hälsa- och välfärdsnämnden
(HVN) -8,5.
Kommunstyrelsen följer utvecklingen nogsamt och uppmanar
nämnderna att aktivt arbeta för att hålla budgetram.
Budgetuppföljning efter maj månad godkänns.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 76
Skrivelse ”Ekonomisk uppföljning maj 2020 – Osby kommun”.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder, för kännedom
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§ 103
Budget 2021, flerårsplan 2022-23
KS/2020:1 041
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

-

För att skapa ett budgetutrymme att fördela till nämnderna görs följande ställningstaganden:
- Belopp för tilläggsbudget och kommunstyrelsens medel minskas
med 2 mnkr.
- Beräkning av ytterligare statsbidrag med 7,1 mnkr
- Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR) med 10 mnkr
- Detta ger ett budgetutrymme att fördela till nämnderna med ca 11
mnkr i 2021 års budget.
Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för år 2021 och
flerårsplan 2022-2023 fastställs.

Ledamöter som ej deltar i beslutet
Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S), Agneta Malm (S), Daniel Landin (S) och Tommy Augustsson (S) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsgång och ajournering
Ajournering begärs för partiöverläggningar och genomförs klockan 14:5215:04.
Daniel Landin (S) yrkar att ärendet och beslutsfattandet hänskjuts för avgörande till kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020.
Dag Ivarsson (M), med instämmande från Ewa Bejvel (SD) och Lotte Melin
(C), yrkar följande:
- För att skapa ett budgetutrymme att fördela till nämnderna görs följande ställningstaganden:
- Belopp för tilläggsbudget och kommunstyrelsens medel minskas
med 2 mnkr.
- Beräkning av ytterligare statsbidrag med 7,1 mnkr
- Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR) med 10 mnkr
- Detta ger ett budgetutrymme att fördela till nämnderna med ca 11
mnkr i 2021 års budget.
- Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för år 2021 och
flerårsplan 2022-2023 fastställs.
Utöver detta yrkar han även att kommunstyrelsen beslutar om ovanstående
punkter på dagens sammanträde men att ärendet åter tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020 för ytterligare diskussioner och
eventuell ändring av beslut.
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Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner Dag Ivarssons
(M) yrkande bifallet. Omröstning begärs.
Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst innebär bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande.
Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) yrkande.
Med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster (se tabell ”Omröstning flerårsplan”) beslutar kommunstyrelsen enligt Dag Ivarssons (M) förslag.
Omröstning flerårsplan
Namn och partibeteckning
Ewa Bejvel (SD)
Lotte Melin (C)
Arne Gustavsson (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Kristof Pall (SD)
Dag Ivarsson (M)
Daniel Landin (S)
Hans Persson (SD)
Maria Högberg Owiredu (KD)
Tommy Augustsson (S)
Marika Bjerstedt Hansen (S)
Niklas Larsson (C)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 82.
PowerPoint ”Budgetförutsättningar 2021-23, arbetsutskottets förslag 10 juni
2020”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami
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§ 104
Finansiella mål, budget 2021
KS/2020:251 041
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

För år 2021 och 2022 budgeteras ett 0-resultat inklusive disponering
av resultatutjämningsreserv på 10 mnkr per år. För 2023 ska årets resultat uppgå till 1,0% (8,8 mnkr) av skatter och generella statsbidrag.
Därefter är målsättningen att återgå till 2%.

-

Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens nettokostnader.

-

Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga
25%

-

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Ledamöter som ej deltar i beslutet
Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S), Agneta Malm (S), Daniel Landin (S) och Tommy Augustsson (S) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Finansiella mål ska fastställas i samband med beslut om budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 83.
Tjänsteskrivelse ”Finansiella mål i budget 2021-23”, daterad 2020-06-08,
från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
PowerPoint ”Budget 2021, finansiella mål”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 105
Driftramar, budget 2021
KS/2020:252 041
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Följande driftramar fastställs:
Nämnd

Kommunstyrelsen
Miljö och byggnämnd
Kommunrevision 2.
Valnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avloppsverksamhet
Barn och utbildningsnämnd
Hälsa och välfärdsnämnden
Överförmyndare

Ingående budgetram, tkr
67 682
4 885
830
10
50 307
0

KS förslag

Budgetväxling 1.
855

Ram 2021
68 537
4 885
830
10
51 307
0

1 000

353 493

3 500

356 993

248 963
2 500
728 669

6 500

-855

11 000

0

254 608
2 500
739 669

Ledamöter som ej deltar i beslutet
Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S), Agneta Malm (S), Daniel Landin (S) och Tommy Augustsson (S) avstår från att delta i beslutet.
Beslutsgång och ajournering
I ärende Budget 2021, flerårsplan 2022-23 beslutades att budgetutrymmet
som finns att fördela till nämnderna ör ca. 11 mnkr.
Niklas Larsson (C) yrkar därför att följande fördelning sker till nämnderna:
1 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden, 3,5 mnkr till barn- och utbildningsnämnden samt 6,5 mnkr till hälsa- och välfärdsnämnden.
Ewa Bejvel (SD) yrkar att följande fördelning sker: 1 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden, 4 mnkr till barn- och utbildningsnämnden och 6 mnkr
till hälsa- och välfärdsnämnden.
Ajournering begärs för partiöverläggningar och genomförs klockan 15:2315:30.
Efter ajourneringen kvarstår yrkandena.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande bifallet. Hans yrkande innebär följande:
Justerandes sign
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Nämnd
Kommunstyrelsen
Miljö och byggnämnd
Kommunrevision 2.
Valnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Vatten och avloppsverksamhet
Barn och utbildningsnämnd
Hälsa och välfärdsnämnden
Överförmyndare

Ingående budgetram, tkr
67 682
4 885
830
10
50 307
0

KS förslag

Budgetväxling 1.
855

Ram 2021
68 537
4 885
830
10
51 307
0

1 000

353 493

3 500

356 993

248 963
2 500
728 669

6 500

-855

11 000

0

254 608
2 500
739 669

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 84.
Tjänsteskrivelse ”Driftramar budget 2021”, daterad 2020-06-08, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 106
Investeringsbudget 2021
KS/2020:253 041
Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 2 september
2020 så att samhällsbyggnadsnämnden besvarar följande frågeställningar:
1. Hur kommer placeringen av ett nytt äldreboende i Lönsboda att
påverka tidsplanerna för äldreboendets byggstart?
2. Klarar kommunen själv av att genomföra investeringsvolymen i
budgeten genom att gå ut med upphandling på samtliga objekt? Om
svaret är nej, hur påverkar detta tidsplanerna?
3. Går det att bygga en idrottshall i Killeberg för 12 miljoner kronor,
som ändå uppfyller skolans behov?
Beslutsgång
Niklas Larsson (C) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020 så att samhällsbyggnadsnämnden besvarar
följande frågeställningar till dess:
1. Hur kommer placeringen av ett nytt äldreboende i Lönsboda att påverka
tidsplanerna för äldreboendets byggstart?
2. Klarar kommunen själv av att genomföra investeringsvolymen i budgeten
genom att gå ut med upphandling på samtliga objekt? Om svaret är nej, hur
påverkar detta tidsplanerna?
3. Går det att bygga en idrottshall i Killeberg för 12 miljoner kronor, som
ändå uppfyller skolans behov?
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 85.
Tjänsteskrivelse ”Investeringsbudget 2021”, daterad 2020-06-10, från ekonomichef Gunnar Elvingsson baserad på diskussioner i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Sammanställning investeringsbudget, excel, 2020-06-05.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kanslichef, Amra Eljami
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 107
Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021
KS/2020:254 041
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade
2020-06-10, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
I samband med behandling av budget för 2021 så antas också övergripande
ekonomistyrningsregler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 86.
Tjänsteskrivelse ”Övergripande regler för ekonomistyrning budget 2021”,
daterad 2020-06-08, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och
kommundirektör Petra Gummesson.
Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade 202006-10.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 108
Detaljplan Castor 17 och del av Osby 194:1, samt
Castor 13
KS/2020:287 214
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Detaljplan för del av Castor 17 och del av Osby 194:1 samt Castor
13, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn. Förslag till detaljplan utformas för att ta hänsyn till barn
i det offentliga rummet genom goda tillgångar till cykel- och gångtrafik, en
naturnära miljö och nya bostäder. Området är till viss del avgränsat utifrån
att det ska vara möjligt att ta sig fram utan tillgång till på ett säkert sätt.
Flera trafikseparerade gångvägar finns både söder och norr om planområdet
(bland annat genom en gång och cykelbro över väg 15). Närhet till förskola
och utbildning kommer finnas cirka 150 meter från planområdet där en ny
förskola byggs som bidrar till att knyta ihop området.
Sammanfattning av ärendet
Den aktuella marken är belägen i den östra delen av Osby tätort och ligger i
anslutning till villabebyggelse, mellan Ängsgårdens förskola och äldreboendet Lindhem. Planförslaget innebär att planera för bostäder. Fullmäktigeberedningen anger ett naturbruksområdets tillkommande bostäder ska harmonisera med befintlig bebyggelse i området.
Enligt gällande översiktsplan för Osby kommun (antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29) pekas stora delar av naturbruksområdet ut som utredningsområde, U3. Översiktsplanen beskriver att området kan förtätas med
kommunala verksamheter eller bostäder.
Även dagvattenledningarna som går genom området tas upp i översiktsplanen amt de föroreningar och ojämna flöden som de orsakar i Osbysjön.
Dessa är inlagda som U-områden i förslag till detaljplan.
Gällande stadsplan, fastställd 1975-07-29, anger allmänt ändamål för det
aktuella planområdet. Det innebär att stadsplanen behöver göras om till bostäder för den aktuella delen. Allmänt ändamål medger enbart kommunala,
statliga och offentliga inrättningar. 2019-06-10 beslutade kommunfullmäktige att dokumentet ”Naturbruksområdets framtida gestaltning” från 201905-21, från fullmäktigeberedningen att naturbruksområdet, antas. I dokumentet förordas bostäder i det aktuella området. Efter samrådet har synpunkter främst inkommit från Länsstyrelsen gällande risk för översvämning,
trafikbuller, eventuella markföroreningar och påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.
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Efter granskningen har ett antal mindre synpunkter inkommit från bland
annat Lantmäteriet och Länsstyrelsen, vilka har hanterats via telefon och
tillägg i planhandlingarna. Inga grannfastigheter har inkommit med yttrande
under granskningen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 61.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till ny detaljplan för del av Castor 17 och del av
Osby 194:1 samt Castor 13”, daterad 2020-05-25 från planarkitekt Kettil
Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Plan- och genomförandebeskrivning”, daterad 2020-05-19 från
planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Fastighetsförteckning”, daterad 2019-10-16, från GIS-ingenjör
Zlatko Abazagic.
Skrivelse ”Detaljplan för Castor 17 m.fl.” daterad 2019-10-22, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Granskningsutlåtande”, daterad 2020-05-12, från planarkitekt
Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 109
Ny detaljplan för del av Killeberg 1.1, 3.9 och 3:40
KS/2020:286 214
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:9 och 4:40, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn. Planförslaget tas fram och utformas för att förbättra
barnens förutsättningar till en god skol- och förskolemiljö. Lokaliseringen är
vald med hänsyn till att platsen ligger i ett lugnt läge med mycket skog. Det
ger barnen bättre förutsättningar att vistas ute i naturen och använda en
skolgård som utgörs av stora delar naturmark.
Ett motionsspår finns i direkt anslutning till området och en ny sporthall
byggs vilket ger och tillgång till motion och idrott.
Sammanfattning av ärendet
Under en tid har nya skol- och förskolemöjligheter samt idrottshall i Killeberg diskuterats. I den fördjupade översiktsplanen för Killeberg-Loshult,
beslutad i kommunfullmäktige 2016-02-08, pekas marken precis väster om
idrottsplatsen ut som utvecklingsområde för bostäder och service. Marken
ägs av Osby kommun och är betecknad Killeberg 1:1 samt hela Killeberg
3:39 och 3:40. Gällande stadsplan (antagen av fullmäktige i Osby 1984-0903) anger park, plantering och bostadsändamål i 1 våning för den aktuella
marken. Översiktsplanen pekar ut området som enbart område för bostäder,
cirka 20-25 nya bostäder. Elljusspåret som börjar vid idrottsplatsen behöver
flyttas från Björnstigens slut och fram till slingans korsning strax norr om
fotbollsplanerna. Eftersom Killeberg 1:1 är en stor fastighet ges möjlighet
att till viss del vara flexibel i placeringen av de nya lokalerna. Sedan samrådet har synpunkter inkommit från närboende gällande slingans framtida placering och lokalernas placering. Förtydliganden och vissa justeringar har
gjorts efter detta. Efter granskningen har enstaka synpunkter inkommit om
att avskärmande åtgärder önskas mot de framtida parkeringarna och längs i
huvudsak Sportvägen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 64.
Tjänsteskrivelse ”Ny detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och del 3:40”,
daterad 2020-06-03, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Granskningsutlåtande – Detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39
och 3:40”, daterad 2020-06-03, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
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Skrivelse ”Detaljplan 1:1 m.fl. granskning”, daterad 2020-10-25, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Plan- och genomförandebeskrivning – Detaljplan för del av Killeberg 1:1, 3:39 och 3:40”, daterad 2020-06-06, från planarkitekt Kettil
Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Plankarta, daterad 2019-10-25, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 110
VA-strategi och långsiktiga investeringsplanen
KS/2020:280 040
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Skrivelse ”Revidering av VA-strategi” och skrivelse ”Revidering av
investeringsplan 2018-2042 för VA-verksamheten”, antas.

Barnkonsekvensanalys
Revideringen av dokumenten bedöms inte beröra barn, därför behövs inte
konsekvensanalys i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Gällande VA-strategi beslutades av kommunfullmäktige 2017-02-13 och
investeringsplanen 2018-2042 VA-verksamheten antogs av kommunfullmäktige 2018-02-26.
Förslaget till revidering av VA-strategin och investeringsplanen för VA motiveras av behovet att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning till orterna Killeberg och Loshult. Orterna får idag sitt vatten från grundvattentäkt i
Killeberg. Uttagsmöjligheten ur grundvattentäkten är begränsad och klarar
knappt dagens behov och tillåter inte utveckling av samhällena. I den reviderade VA-strategin föreslås därför att orterna istället ska få sitt dricksvatten
från vattenverket i Maglaröd via en överföringsledning. Kapaciteten i vattenverket i Maglaröd är god vilket innebär att dricksvattenförsörjningen för
orterna är tryggad. Samtidigt som överföringsledningen för dricksvatten
byggs föreslås en överföringsledning för avloppsvatten byggas från Killeberg till avloppsreningsverket i Osby. Resultatet blir att både vattenverket
och avloppsreningsverket i Killeberg kan avvecklas.
Förslag innebär vidare att de tidigare planerade överföringsledningarna som
skulle byggas längs sträckningen av den eventuellt framtida utbyggnaden av
väg 15 – (tvärleden) mellan Osby och Lönsboda ersätts av överföringsledningar från Osby via Killeberg och Hökön till Lönsboda.
Finansiering
Förslagen till förändringar i VA-strategin finansieras genom investeringsplanen 2018-2042 VA-verksamheten. Investeringsplanen behöver utökas
med 45 mnkr för att finansiera de föreslagna förändringarna i VA-strategin.
De första kostnaderna tas enligt förslaget under år 2020 för projektering
med mera och ledningarna mellan Osby och Killeberg beräknas vara klara
år 2023. Den avslutande etappen mellan Killeberg och Lönsboda påbörjas
enligt investeringsplanen år 2027 och beräknas vara klar år 2031. Investeringskostnaderna i planen finansieras via VA-taxan. En positiv konsekvens
av förslaget är att driftkostnaderna för VA-kollektivet kommer att minska
med 1075 tkr/år då vattenverket (425 tkr/år) och avloppsreningsverket i KilJusterandes sign
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leberg (650 tkr/år) avvecklas. Då även vattenverket och avloppsreningsverket i Hökön avvecklas när ledningen dras vidare från Killeberg till Lönsboda sänks driftkostnaden med ytterligare 500 tkr/år. Totalt blir alltså driftkostnaden 1575 tkr lägre när ledningarna är utbyggda.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 57.
Tjänsteskrivelse ”Revidering av VA-strategi och den långsiktiga investeringsplanen”, daterad 2020-05-29 från förvaltningschef mathias Karlsson.
Förslag till reviderad VA-strategi, från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslag till reviderad Investeringsplan 2018-2042, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 111
Renhållningsordning, Osby kommun
KS/2020:281 450
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag till ny renhållningsordning bestående av avfallsplan, inklusive bilagor A-C och föreskrifter för avfallshantering Osby kommun,
daterad 2020-06-02, från samhällsbyggnadsförvaltningen, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet om ny renhållningsordning bedöms beröra barn och barnkonsekvensanalys har gjorts.
Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt miljöbalken finnas en renhållningsordning,
bestående av en avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Avfallsplanen ska
ses över minst vart fjärde år.
Förslaget till ny renhållningsordning har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Osby och Östra Göinge kommuner samt
Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB). Den nya renhållningsordningen
föreslås gälla för perioden 2020-2030.
Renhållningsordningens syfte är att:
- Utgöra ett långsiktigt styrinstrument inom avfallsområdet.
- Ange mål och åtgärder för att minska avfall och öka återvinning.
- Minska miljöbelastningen från kommunens egna verksamheter.
- Utgöra informationskälla för allmänheten och andra som berörs.
Synpunkter under utställningen:
Renhållningsordningen har varit utställd 2020-04-20 – 2020-05-18. Inkomna yttranden redovisas i bilagan Samrådsredogörelse, Avfallsplanen
sammanställning 2020, daterad 2020-06-01.
Förändringar i föreskrifterna för avfallshantering i Osby kommun är markerade med gult i dokumentet och redogörs för i dokumentet ”Förslag till
komplettering av text efter inkomna yttranden avseende Avfallsplan och
Renhållningsföreskrifter, daterad 2020-06-01.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 58.
Tjänsteskrivelse ”Renhållningsordning Osby kommun”, daterad 2020-0602, från förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Avfallsplanen 2020 sammanställning”, daterad 2020-06-01, från
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Skrivelse ”Förslag till komplettering av text efter inkomna yttranden avseende Avfallsplan och Renhållningsföreskrifter”, daterad 2020-06-01, från
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Skrivelse ”Avfallsplan”, daterad 2020-06-02, från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bilaga A till avfallsplanen, nulägesbeskrivning.
Bilaga B till avfallsplanen, uppföljning av avfallsplan 2015-2018.
Bilaga C till avfallsplanen, nedlagda deponier.
Skrivelse ”Föreskrifter för avfallshantering i Osby kommun”, daterad 202006-02, från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Barnkonsekvensanalys, daterad 2020-03-17, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36(47)

Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 112
Riktlinjer för fordon och drivmedel
KS/2020:284 530
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag till riktlinjer för fordon och drivmedel, daterad 2020-05-12,
antas.

Barnkonsekvensanalys
Övergång till eldrift och eventuellt biogas kommer att innebära marginell
förbättring av luftkvalitén, vilket är positivt för kommuninvånarna, barnen
inkluderat.
Sammanfattning av ärendet
I arbetet med att bli en fossilbränslefri kommun och därmed gå över till fossilfria transporter har kommunens inriktning hittills varit att upphandla elfordon där lämpliga sådana finns och i andra hand laddhybrider alternativt
dieseldrivna fordon som kan drivas med det förnybara drivmedlet HVO100.
Tekniska enhetens fordon på samhällsbyggnadsförvaltningen drivs sedan 1
april på HVO100. Kommunens övriga dieseldrivna fordon bör kunna tankas
med det förnybara bränslet HVO100 förutsatt att kommunen sätter upp egna
pumpar i Osby och Lönsboda.
Under mars månad 2020 har det åter öppnat sig en möjlighet att få tillstånd
av en etablering av en biogasmack i Osby. Ett företag har lämnat in en ansökan om bidrag från Naturvårdsverket via det så kallade Klimatklivet och
även undersökt möjliga lokaliseringsplatser.
Kommunen har en positiv inställning till att biogas etableras i kommunen,
inte minst eftersom kommunen tidigare försökt att medverka till en etablering genom en gasbilsupphandling år 2009. Investeringen kom då inte till
stånd. Mot bakgrund av ovanstående anser samhällsbyggnadsförvaltningen
att kommunen behöver ta ställning till hur drivmedel ska prioriteras framöver. Detta kan klarläggas genom föreslagna riktlinjer för fordon och drivmedel. I dessa föreslås el och biogas ges högsta prioritet medan laddhybrider och fordon som drivs med HVO100 prioriteras därefter.
I riktlinjerna förklaras avvägningen på följande sätt:
HVO100 ges prioritet 2 eftersom framtida förväntad efterfrågeökning gör
tillgång och prisnivå för bränslet oklar.
Om en biogasmack kommer att etableras innebär det konkret att kommunen
i arbetet med omställning av fordonsflottan, och därmed kommande upphandlingar, kommer att pröva möjligheten att upphandla godsfordon, i synnerhet där elfordon inte bedöms som mest lämpliga.
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Remiss
Förslaget till riktlinjer har efter presentation i kommunledningsgruppen remitterats till kommunens bolag, inklusive SSBVT och ÖGRAB. ÖGRAB
har lämnat synpunkter muntligt vilket resulterat i ett par smärre justeringar.
Övriga bolag har inte lämnat några synpunkter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 59.
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för fordon och driftmedel”, daterad 2020-05-29,
från projektledare Lennart Erfors och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Förslag till riktlinjer för fordon och drivmedel”, daterad 2020-0512, från projektledare Lennart Erfors.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 113
Handlingsplan för fossilfria transporter
KS/2020:283 530
Kommunstyrelsens beslut
-

Förslag till handlingsplan för fossilfria transporter, daterad 2020-0508, antas.

Barnkonsekvensanalys
Kommunen tar genom satsningarna på en fossilbränslefri energiförsörjning
såväl till el och värme som till transporter sitt lokala ansvar för det globala
klimathotet. Detta är särskilt positivt för det uppväxande släktet.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har anslutit sig till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne
genom att ”anta Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt
som ett strävansmål” (Dnr 2013.ks.1159).
Kommunen deltar under åren 2019 och 2020 i det skånska projektet Fossilbränslefria uppstartskommuner tillsammans med kommunerna Hörby,
Svalöv och Åstorp. I projektet ingår det som ett moment att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att nå en fossilfri fordonsflotta. I den föreslagna
handlingsplanen vidgas detta till att även omfatta övriga transporter.
Handlingsplanen sammanfattar nuläget och de åtgärder som pågår respektive föreslås för att skynda på utvecklingen mot en fossilbränslefri kommun,
särskilt avseende transporterna.
Bland åtgärderna kan nämnas:
- Riktlinjer för fordon och drivmedel (aktuella för beslut i juni 2020)
- Upphandling av elbilar
- Förnybar diesel (HVO100) till befintliga dieselfordon
- Satsning på tjänstecyklar, i första hand vid kommunhuset
- Information om resepolicyn
Förankring
Förslaget till handlingsplan har förankrats hos förvaltningscheferna i kommunledningsgruppen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 60.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till handlingsplan för fossilbränslefria transporter”, daterad 2020-05-29, från projektledare Lennart Erfors och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Resevaneundersökning 2019, daterad 2020-05-29.
Skrivelse ”Förslag till handlingsplan för fossilbränslefria transporter”, daterad 2020-05-08, från projektledare Lennart Erfors.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 114
Måltidspolicy, Osby kommun
KS/2020:288 060
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag till måltidspolicy, daterad 2020-05-12, antas.
Måltidspolicyn antagen 2017-10-30, upphävs.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till
riktlinjer utifrån måltidspolicyn och översänder den till kommunstyrelsen för beslut.

Barnkonsekvensanalys
I samband med att riktlinjer och rutiner skapas skall barnkonsekvensanalys
genomföras och inarbetas i dessa.
Sammanfattning av ärendet
Den framarbetade måltidspolicyn föreslås ersätta den policy kommunen
antog 2012. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samverkan med andra
parter tagit fram nuvarande förslag. Bland annat genomfördes en workshop i
januari med politiker i nämnder och kommunstyrelsen, värdeorden som då
tog fram ligger till grund för föreslagna policy.
Policyn ska ses som ett helhetsgrepp, måltiden består av flera delar som alla
bidrar till upplevelsen av maten.
Syftet är att ge vägledning för kvalitet och en helhetssyn på måltidens olika
delar där olika målgrupper kan få sina behov tillgodosedda. Idén med policyn är att arbetet med att måltiden ska planeras i verksamheternas handlingsplaner och i samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga
budget- och verksamhetsplanering.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-06-10, § 65
Tjänsteskrivelse ”Måltidspolicy, Osby kommun”, daterad 2020-05-28, från
chef för serviceenheten Kim Olsen och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Förslag till måltidspolicy Osby kommun”, daterad 2020-05-12,
från chef för serviceenheten.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 115
Kommunalförbundet Sydarkivera, ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019
KS/2020:290 000
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Jäv
Maria Högberg Owiredu (KD) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen
och beslutsfattandet av ärendet. David Mannheimer (L) tjänstgör i hennes
ställe.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
De av förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Sydarkivera utsedda revisorerna har i sin revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 angett dels att
de bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, dels att årsredovisningen upprättats enligt god redovisningssed.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och att förbundets
årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Kommunalförbundet Sydarkivera, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019”, daterad 2020-06-22, från kanslichef Amra Eljami och
administrativ chef Johanna Lindhe.
Protokoll från förbundsfullmäktige Sydarkivera, daterad 2020-06-12.
Revisionsberättelse år 2019, daterad 2020-03-18, inkommen 2020-06-15,
från Revisorerna i Kommunalförbundet Sydarkivera.
Protokoll från förbundsstyrelsen Sydarkivera, daterad 2020-03-06.
Granskning av årsredovisning 2019 för Sydarkivera, daterad 2020-03-05,
inkommen 2020-06-15.
Sydarkiveras årsredovisning 2019, daterad 2020-02-24, inkommen 2020-0615.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 116
Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Marika Bjerstedt Hansen (S)
KS/2018:675 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Daniel Landin (S) utses till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Marika Bjerstedt Hansen (S), från och med den 1
september 2020.

Sammanfattning av ärendet
Marika Bjerstedt Hansen (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i
Osby kommun med undantag från kommunfullmäktige. Ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ska väljas.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från politiska uppdrag med undantag från kommunfullmäktige, inkommen 2020-05-28, från Marika Bjerstedt Hansen.

Beslutet skickas till
Kanslichef, Amra Eljami
Daniel Landin
Löneenheten, Rose-Marie Nilsson
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§ 117
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott efter Marika Bjerstedt Hansen (S)
KS/2020:6 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Daniel Landin (S) väljs till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Marika Bjerstedt Hansen (S) från och med den 1
september 2020.

Beslutet skickas till
Kanslichef, Amra Eljami
Löneenheten, Rose-Marie Nilsson
Daniel Landin
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§ 118
Val av ordinarie ledamot i kommunstyrelsens
personaldelegation efter Marika Bjerstedt Hansen (S)
KS/2020:6 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Daniel Landin (S) utses till ordinarie ledamot i kommunstyrelsens
personaldelegation efter Marika Bjerstedt Hansen (S), från och med
den 1 september 2020.

Beslutet skickas till
Kanslichef, Amra Eljami
Löneenheten, Rose-Marie Nilsson
Daniel Landin

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

44(47)

Sammanträdesdatum

2020-06-24
Kommunstyrelsen

§ 119
Val av vice ordförande i kommunstyrelsens
personaldelegation efter Marika Bjerstedt Hansen (S)
KS/2020:6 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Daniel Landin (S) utses till vice ordförande i kommunstyrelsens personaldelegation efter Marika Bjerstedt Hansen (S) från och med den
1 september 2020.

Beslutet skickas till
Kanslichef, Amra Eljami
Löneenheten, Rose-Marie Nilsson
Daniel Landin
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§ 120
Val av ersättare för ombud vid bolagsstämma för
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) efter Marika
Bjerstedt Hansen (S)
KS/2020:6 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Daniel Landin (S) utses till ersättare för ombud till bolagsstämma för
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) efter Marika Bjerstedt
Hansen (S) från och med den 1 september 2020.

Beslutet skickas till
SBVT
Daniel Landin
Kanslichef, Amra Eljami
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§ 121
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
efter Agneta Malm (S)
KS/2020:6 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Daniel Landin (S) utses till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Agneta Malm, till och med den 31 augusti 2020.

Beslutsunderlag
Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
inkommen 2020-06-08, från Agneta Malm.

Beslutet skickas till
Kanslichef, Amra Eljami
Daniel Landin
Agneta Malm
Löneenheten, Rose-Marie Nilsson
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§ 122
Val av ersättare i Medborgarhuset i Osby ekonomisk
förening (769636-3378) efter Jimmy Ekborg (C) för
resterande del av mandatperioden 2019-2022
KS/2020:6 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Efter Jimmy Ekborg (C), utses Andreas Andersson (KD) till ersättare i medborgarhuset i Osby ekonomisk förening (769636-3378) för
resterande delen av mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Jimmy Ekborg valdes enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-01-30, § 30 till
ersättare i medborgarhuset i Osby ekonomisk förening. Han har tidigare i år,
enligt kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, 45, entledigats från sitt uppdrag i kommunstyrelsen på grund av sitt nuvarande arbete och det är även
på grund av detta som nu ersättare ska väljas.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande som ersättare i Borgens styrelse, inkommen 202005-28, från Jimmy Ekborg.
Kommunstyrelsens beslut 2019-01-30, § 30.

Beslutet skickas till
Medborgarhuset i Osby ekonomisk förening
Andreas Andersson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
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