
 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-27  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 17:30 – 18:10  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande,  
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande 
Tommy Augustsson (S) 
Carl Bejvel (SD) 
Daniel Landin (S) 
Lars- Anton Ivarsson (M) tjänstgör för Dag Ivarsson (M) 
Mats Ernstsson (C) tjänstgör för Lotte Melin (C) 
Arne Gustavsson (S) tjänstgör för Jonny Ahlqvist (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Agneta Malm (S) 
Jörgen Nilsson (SD) 
Hans Persson (SD) 
David Mannheimer (L) tjänstgör för Maria Owiredu (KD)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Maria Reimer (S) 
Ewa Bejvel (SD) 

 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
 

Utses till justerare Marika Bjerstedt Hansen (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdag den 29 april 2020, klockan 9.00. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
70–73 

 Robin Skoglund  
 
 Ordförande   
 Niklas Larsson (C)   
 
 Justerare   
 Marika Bjerstedt Hansen (S)   
 

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-04-27  

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-30 Datum då anslaget tas ned 2020-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-27  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbesty rkande 

      
 

 

 

Ärendelista 
 
§ 70 Upprop och protokollets justering 

§ 71 Godkännande av dagordning 

§ 72 Placering av brandstation i Osby tätort 

§ 73 Svarta Bergen - Ansökan om borgen 
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§ 70 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunstyrelsen utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till justerare, som till-
sammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justeringen äger rum onsdagen den 29 april 2020, 
klockan 9.00 på kansliet i kommunhuset, Osby. 
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§ 71 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 72 
Placering av brandstation i Osby tätort 
KS/2020:95    

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till Kommunfullmäktige 

- Lokalisering av ny brandstation blir på fastigheten Osby Dragspelet 
1. 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att påbörja projekte-
ring av ny brandstation  

 

Beslutsgång 
Yrkande 
Tommy Augustsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut. 

Lars-Erik Svensson (M), med instämmande av Lars – Anton Ivarsson (M) 
yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen med 
hänvisning till ”Bilaga 1”. 

Hans Persson (SD) yrkar på att brandstationen lokaliseras i enlighet med 
alternativet på Mossvägen. 

Överläggning  
Ordförande meddelar först ställs Lars-Erik Svenssons (M) yrkande mot att 
ärendet avgörs på dagens sammanträde. Avgörs ärendet på dagens samman-
träde avser ordförande att ställa Hans Perssons (SD) yrkande mot Tommy 
Augustssons (S) yrkande. 

Propositionsordning och omröstning 1 
Ordförande ställer Lars Erik Svenssons (M) yrkande om återremiss mot att 
ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Votering be-
gärs. 

Ordförande meddelar att Ja-röst innebär bifall till at ärendet avgörs på da-
gens sammanträde och Nej-röst innebär bifall till Lars-Erik Svenssons (M) 
yrkande om återremiss. Med åtta (8) Ja-röster, Mats Ernstsson (C), Arne 
Gustavsson (S), Agneta Malm (S), Daniel Landin (S), David Mannheimer 
(L), Tommy Augustsson (S), Marika Bjerstedt Hansen (S), Niklas Larsson 
(C) och fem (5) Nej-röster, Lars-Erik Svensson (M) och Lars-Anton Ivars-
son (M), Carl Bejvel (SD), Hans Persson (SD) och Jörgen Nilsson (SD) har 
kommunstyrelsen beslutat att ärendet avgörs på dagens sammanträde.   



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(9) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-27  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbesty rkande 

      
 

Propositionsordning och omröstning 2 
Ordförande ställer Tommy Augustssons (S) yrkande mot Hans Perssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Tommy 
Augustssons (S) yrkande. Votering begärs. 

Ordförande meddelar att Ja-röst innebär bifall till Tommy Augustssons (S) 
yrkande och Nej-röst innebär bifall till Hans Perssons (SD) yrkande. Med 
åtta (8) Ja-röster, Mats Ernstsson (C), Arne Gustavsson (S), Agneta Malm 
(S), Daniel Landin (S), David Mannheimer (L), Tommy Augustsson (S), 
Marika Bjerstedt Hansen (S), Niklas Larsson (C) och fem (5) Nej-röster, 
Lars-Erik Svensson (M) och Lars-Anton Ivarsson (M), Carl Bejvel (SD), 
Hans Persson (SD) och Jörgen Nilsson (SD) har kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla Tommy Augustssons (S), tillika samhällsbyggnadsnämndens för-
slag till beslut 

Reservationer 
Lars-Erik Svensson (M) och Lars-Anton Ivarsson (M), Carl Bejvel (SD), 
Jörgen Nilsson (SD) och Hans Persson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte föreligga behov av tillämpning. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-23 KS/2020:95, att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnad för vidare utredning där med en alternativ pla-
cering på västra sidan om järnvägen utmed Riksväg 15. I utredningen om 
alternativ placering, ska det också ingå en anonym enkätundersökning på 
vad brandmännen på Osby brandstation anser var en ny brandstation ska 
ligga 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 KS/2019:294, att byggnation av en 
ny brandstation godkänns samt att framtida placering vidare utreds av sam-
hällsbyggnadsnämnden 
 
Samhällsbyggnad föreslår att den framtida placeringen blir på fastigheten 
Osby Dragspelet 1 och att projektering snarast påbörjas utifrån denna valda 
plats.  

Se vidare utredning under rubriken ”Ärende” 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Ny brandstation, Osbytätort”, daterad den 17 april 2020 
från chef tekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef Mathias 
Karlsson. 

Enkätsvar placering brandstation 

Kommunstyrelsens beslut daterad 2019-11-25, § 193 
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Förenklad förstudie för brandstationen, daterad den 6 november 2019, från 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 73 
Svarta Bergen - Ansökan om borgen 
KS/2020:184   045 

Kommunstyrelsens beslut  

Förslag till Kommunfullmäktige 

- Föreningen Svarta Bergen beviljas kommunal borgen för ett lån på 
100 00 kronor med en borgenstid på 36 månader. 

Beslutsgång 
Arne Gustavsson (S), yrkar att: 

- Föreningen Svarta Bergen beviljas kommunal borgen för ett lån på 
100 00 kronor med en borgenstid på 36 månader. 

Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Arne Gustavssons (S) yrkande.   

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Svarta Bergen har på grund av den rådande situationen med 
viruset Covid-19 drabbats av intäktsminskningar och svårigheter med eko-
nomin till följd av minskat antal besök mm. 

Föreningen har vänt sig till Osby kommun med ansökan om kommunal bor-
gen för ett lån på 100 000 kr. 

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april, § 64, att begära in kompletterande 
information i ärendet som föreningen sedan har lämnat. 

Årsredovisning (resultatrapport, balansrapport samt revisionsberättelse) har 
lämnats för 2019. 

Föreningen meddelar att den har genomfört ett antal åtgärder för att minska 
sina kostnader, bl a minimering av inköp och mer ideellt arbete. Föreningen 
har dock inte sett sig kunna utnyttja möjligheten att permittera personal och 
har inte ännu undersökt möjligheten till nedsättning av arbetsgivaravgifter. 

Avsikten med lånet är att kunna betala löpande räkningar och personalkost-
nader i ca 4 månader under rådande omständigheter. 

Föreningen önskar att lånets löptid och därmed borgenstid sätts till 24 eller 
36 månader. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ansökan om borgen från Föreningen Svarta Bergen” date-
rad den 20 april 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundi-
rektör Petra Gummeson.  

Mail med ansökningsuppgifter från Föreningen Svarta Bergen 8 april, 17 
april. 

Årsredovisning 2019 för Föreningen Svarta Bergen (resultatrapport, balans-
rapport, revisionsberättelse). 

 

Beslutet skickas till  

Kommunfullmäktige 

 
 

 


