
 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(29) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-23  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och via Microsoft Teams, klockan 18:30 – 20:30  

Beslutande Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
  

Tjänstemän: 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ordförande i Industrihus i Osby AB, Nils-
Åke Ceasar 
Ordförande i Fjärrvärme i Osby AB, 
Anders Pettersson 
  

Utses till justerare Carl Bejvel (SD) och Niklas Larsson (C)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 30 november 2020, klockan 12.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
124–143 

 Robin Skoglund   
 
 Ordförande   
 Ingmar Bernthsson (S)   
 
 Justerare   
 Carl Bejvel (SD) Niklas Larsson (C)  
 

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

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2020-11-23  

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-01 Datum då anslaget tas ned 2020-12-22 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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Närvarolista 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Marika Bjerstedt Hansen (S)  
Carl Bejvel (SD)  
Niklas Larsson (C)  
Lars-Anton Ivarsson (M)  
Daniel Landin (S)  
Jan Kornemalm (SD) Tom stol 
Agneta Malm (S)  
Jimmy Ekborg (C)  
Sonja Svenle-Pettersson (M)  
Maria Owiredu (KD) Tom stol 
Hans Persson (SD)  
Tommy Augustsson (S)  
Ingmar Bernthsson (S)  
Lotte Melin (C)  
Ewa Bejvel (SD)  
Lage Frej (M)  
Maria Reimer (S) Tom stol 
Jörgen Nilsson (SD) Tom stol 
Maria Ernstsson (S) Tom stol 
Eva Bendz Johansson (C) Tom stol 
Marie Winther (V)  
Yvonne Strömberg (S) Tom stol 

Lars-Erik Svensson (M)  
Johan Nilsson (SD)  
Erling Persson (L)  
Nathalie Folkunger (S)  
Anderas Andersson (KD)  
Ulla Ekdahl (C) Tom stol 

Kristof Pall (SD)  
Karin Augustsson (S)   
Dag Ivarsson (M) Tom stol 
Mikael Roslund (SD) Tom stol 
Johnny Ahlqvist (S)  
Ida Gustafsson (C)  
Sandra Bahceci (S) Tom stol 
Jonas Matsson (SD)  
Fredrik Johansson-Nord (M) Tom stol 
Henry Nilsson (C) Tom stol 
Arne Gustavsson (S) Tom stol 
Håkan Carlsson (SD) Tom stol 

Fahrudin Fajko-Zulfic Tom stol 
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Ärendelista 
 
§ 124 Upprop och protokollets justering 

§ 125 Godkännande av dagordning 

§ 126 Anmälningar 

§ 127 Information 

§ 128 Frågestund 

§ 129 Medborgarförslag - Hämtning av nyckel vid hyrd lokal i Lönsboda - 
Sven Henriksson 

§ 130 Motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult - 
Kristdemokraterna (KD) 

§ 131 Ansökan om borgen Osby IK 

§ 132 Ansökan om borgen - Lönsboda Folkets hus och Parkförening 

§ 133 Kommunal skattesats 2021 

§ 134 Ram för upplåning fr o m 2021 

§ 135 Borgensram för de kommunala bolagen fr om 2021 

§ 136 Utdelning från de helägda kommunala bolagen 

§ 137 Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1 januari 
2021 

§ 138 Begäran om tilläggsbudget från revisionen 

§ 139 Avfallstaxa från och med 2021-01-01 - ÖGRAB 

§ 140 Policy avseende markförsäljning Osby kommun 
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§ 141 Osby kommuns politiska organisation från och med 2021-01-01 

§ 142 Redovisning av ej besvarade/besvarade medborgarförslag - oktober 
2020 

§ 143 
Begäran av entledigande som ombud vid bolagsstämmor för 
Fjärrvärme i Osby AB och ersättare i valberedningen - Knud Nielsen 
(S) 

§ 144 
Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, 
ersättare i miljö- och byggnämnden och ledamot i Industrihus i Osby 
AB - Kim Andersson (S) 
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§ 124 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunfullmäktige utser Carl Bejvel (SD) och Niklas Larsson (C) till ju-
sterare, som tillsammans med ordförande Ingmar Bernthsson (S) justerar 
dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 30 november 
2020, klockan 12.00 på kansliet i kommunhuset, Osby.  
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§ 125 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordning godkänns med ändringen att ärende 21 ” Begäran om 
entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- 
och byggnämnden och ledamot i Industrihus i Osby AB - Kim An-
dersson (S) ” läggs till på dagordningen.  
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§ 126 
Anmälningar 
KS/2020:173   006 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Anmälningar läggs till handlingarna. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingarna har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde: 
 
Skrivelse ”Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige”, in-
kommen den 30 oktober 2020 från Länsstyrelsen Skåne. 
 
Skrivelse ”Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige”, in-
kommen den 6 november 2020 från Länsstyrelsen Skåne. 
 
Protokoll ink, bilagor från AV-Media Skåne.  
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§ 127 
Information 
 
Kommundirektör, Petra Gummesson informerar kommunfullmäktige om 
Osby kommuns åtgärder med anledning av COVID-19. Det informeras även 
om framtida händelser som kommer ske i kommunen. 
 
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen, Eva Andersson 
återrapporterar från sin förvaltning och berättar om verksamhetsåret. Det 
informeras bland annat om hur verksamheten påverkats av COVID-19 och 
vilka särskilda händelser som skett.  
 
Ordförande i Fjärrvärme i Osby AB, Anders Pettersson informerar kom-
munfullmäktige om bolagets verksamhetsår. Det informeras bland annat om 
det ekonomiska läget och väsentliga händelser för 2020. 
 
Ordförande i Industrihus i Osby AB, Nils-Åke Ceasar informerar kommun-
fullmäktige om bolagets verksamhetsår. Det informeras bland annat om det 
ekonomiska läget och väsentliga händelser för 2020.  
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§ 128 
Frågestund 
 

- Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde och frågestunden 
anses därmed avslutad.  
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§ 129 
Medborgarförslag - Hämtning av nyckel vid hyrd lokal i 
Lönsboda  
KS/2020:81   000 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 20 februari 2020, överlämnas till 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsenheten för ut-
redning och beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 20 februari 2020 förslår förslagsställaren 
att rutiner för nyckelhämtning av hyrd lokal i medborgarhuset i Lönsboda 
ses över. 
 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, inkommen den 20 februari 2020, från Sven Henriksson. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson  
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§ 130 
Motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult - 
Kristdemokraterna (KD) 
KS/2020:419   312 

Kommunfullmäktiges beslut 

-  Motion inkommen den 30 oktober 2020, remitteras till samhälls-
byggnadsnämnden för utredning. 

- Svar ska ha återkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 
15 februari. 

Sammanfattning av ärendet 
I motion inkommen den 30 oktober 2020 yrkar Kristdemokraterna i Osby 
att: 
 

- Att kommunen bygger en cykelväg mellan Loshult och Killeberg. 
- Att kommunen närmare undersöker eventuella alternativ för medfi-

nansiering. 
- Att kommunen för dialog med Älmhult för att se om det finns in-

tresse av att förena kommunerna med cykelväg. 
 
Beslutsunderlag 
Motion ”Cykelväg mellan Killeberg och Loshult”, inkommen den 30 okto-
ber 2020, från Krisdemokraterna i Osby. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämnden   
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§ 131 
Ansökan om borgen Osby IK 
KS/2020:64   045 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Kommunen som borgensman ställer sig bakom att Osby IK:s lån ut-
ökas upp till 500,000. 

- Kommunen som borgensman ställer sig bakom att lånet är amorte-
ringsfritt de närmaste tolv månaderna.  
 

- Osby IK bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 9 december där de ska presentera en åtgärdsplan för hantering av 
den ökade skulden på 200,000 kronor.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 172. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 120. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 86 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 74 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 67 
 
Mail från Mikael Svensson inkommen den 8 maj 2020. 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Osby IK 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ekonomienheten 
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§ 132 
Ansökan om borgen - Lönsboda Folkets hus och 
Parkförening 
KS/2019:272   043 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Lönsboda Folkets hus och Parkförening (org.nr 737000–2300) bevil-
jas kommunal borgen på 1 000 000 kronor med en borgenstid till 
och med 31 oktober 2021. 
 

- Lönsboda Folkets hus och Parkförening ska inkomma med en tids-
plan och offerter. I offerterna ska det framgå när byggnationen ska 
vara färdig. 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 173 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 121. 
 
Mail från Göte Johansson, inkommen den 6 oktober 2020. 
 
Skrivelse från Boverket inkommen den 9 oktober 2020. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Lönsboda Folkets hus och Parkförening 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ekonomienheten 
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§ 133 
Kommunal skattesats 2021 
KS/2020:255   040 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 
22,26kr/skattekrona. (oförändrat). 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kom-
munfullmäktige om skattesats för nästkommande år senast under oktober 
månad. Den budget som antogs av kommunfullmäktige den 21 september 
2020 utgår från en skattesats på 22,26kr/skattekrona för nästkommande år. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 186 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 135. 

Tjänsteskrivelse ” Kommunal skattesats 2020”, daterad den 6 oktober 2020 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gum-
meson. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Skatteverket 
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§ 134 
Ram för upplåning fr o m 2021 
KS/2020:363   045 

 Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Osby kommuns ram för upplåning år 2021 fastställs till 700 mnkr. 

Låneramen avser både nyupplåning och omsättning av befintliga lån. 
 

- Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 mnkr för kommun-
koncernen.  

 

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2021 fastställs till 12 mnkr. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens låneskuld uppgår till 395 miljoner kronor (mnkr) per den 30 
september 2020. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal så 
kan det bli aktuellt att som högst låna ytterligare 25 mnkr. 

Belopp för upplåning i budget 2021 uppgår till 280 mnkr till följd av ett 
omfattande investeringsprogram. 

Förslaget är därför att låneramen fastställs till 700 mnkr för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 182. 

Tjänsteskrivelse ” Ram för upplåning”, daterad den 5 oktober 2020, från 
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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§ 135 
Borgensram för de kommunala bolagen fr om 2021 
KS/2020:364   045 

Kommunfullmäktiges beslut 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med 
ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 355 miljoner kronor 

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-
3905 

  20 miljoner kronor 

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177     1 miljon kronor 

ÖGRAB, org nr 556176-1775   17,5 miljoner kronor 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående 
behov av borgensram för det kommande året. 

Osbybostäder anhåller om oförändrad borgensram på 355 mnkr. 

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 
20 mnkr jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr. 

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kom-
mun och Östra Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av 
total borgensram på 35 mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram. 

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne 
AB tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbe-
lopp för Osby uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell 
förändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i samråd med 
övriga kommuner.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 183. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 132 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06 
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Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29 

Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Osbybostäder AB 
Fjärrvärme i Osby AB 
Industrihus i Osby AB 
ÖGRAB 
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§ 136 
Utdelning från de helägda kommunala bolagen 
KS/2020:366   040 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till den genomsnitt-
liga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för 
Osbybostäder AB. 
 

- Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till tre (3) procent på 
insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby 
AB. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna av kommunfullmäktige 
§ 26-28 2017, finns en bestämmelse om att bolagen under varje given 
treårsperiod ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital 
motsvarande 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står också att 
utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige 
årligen. 

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett 
allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdel-
ningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsva-
rar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs ut-
gång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska be-
stämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under före-
gående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.  

Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften 
av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. 

Genomsnittlig statslåneränta för 2020 var den 30 september – 0,06 %. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 185. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, § 134. 

Tjänsteskrivelse ” Utdelning från de kommunala bolagen”, daterad den 6 
oktober 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummeson. 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Osbybostäder AB 
Fjärrvärme i Osby AB 
Industrihus i Osby AB 
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§ 137 
Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr 
o m 1 januari 2021 
KS/2020:365   045 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Borgensavgift ska, fr o m 2021, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från 
Osby kommuns helägda kommunala bolag. 
 

- Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgenså-
taganden varje år och faktureras årsvis. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upp-
låning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kom-
mun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när 
kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2020 uppgått till 
0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i 
Osby AB samt Industrihus i Osby AB) Kommunstyrelseförvaltningen före-
slår oförändrad avgiftsnivå för år 2021. 

Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 184. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 133. 

Tjänsteskrivelse ”Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 
1 januari 2021” daterad den 6 oktober 2020, från ekonomichef Gunnar El-
vingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Osbybostäder AB 
Fjärrvärme i Osby AB 
Industrihus i Osby AB 
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§ 138 
Begäran om tilläggsbudget från revisionen 
KS/2020:374   040 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Ett anslag på 70,000 för revisionens verksamhet för år 2020, god-
känns. 

- Omprövning sker igen nästa år. 
- Anslaget tas från KS medel till förfogande (vht 94 007) 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 188. 
 
Skrivelse” Ang. utökning av kommunrevisionens budget för innevarande 
år” inkommen den 25 september 2020 från Margot Malmquist. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Kommunrevisionen 
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§ 139 
Avfallstaxa från och med 2021-01-01 - ÖGRAB 
KS/2020:353   406 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Förslag på reviderad avfallstaxa, daterad den 6 oktober 2020, antas 
och börjar gälla den 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09, § 152 om avfallstaxa för Osby 
kommun. ÖGRAB (Östra Göinge renhållnings AB) inkom 2020-09-15 med 
förslag om att avgifterna justeras upp enligt förslag till ny avfallstaxa för 
Osby kommun, daterad 2020-10-06.  
ÖGRAB bedömer att avgifterna behöver höjas p.g.a. kostnadsökningar i och 
med de senaste upphandlingarna (1,7 miljoner per år) samt ökade kostnader 
för omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar p.g.a. 
höj-ning av taxan för vatten och avlopp (0,5 miljoner/år). Höjningarna före-
slås ske utöver årlig uppräkning enligt avfallsindex A 12: 1 MD. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 169. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 21. 
 
Skrivelse ” Förslag till nivåjustering avfallstaxa 2020,2021 och 2022”, in-
kommen den 15 september 2020 från ÖGRAB.  
 
Skrivelse ” Förslag på avfallstaxa 2021–2023”, inkommen den 15 septem-
ber 2020 från ÖGRAB. 
 
Skrivelse ” Underlag nivåjustering avfallstaxa 2021–2023” inkommen den 
15 september 2020 från ÖGRAB. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ÖGRAB 
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§ 140 
Policy avseende markförsäljning Osby kommun 
KS/2020:358   253 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Förslag till markanvisningspolicyn daterad den 2 september från 
chef tekniska enheten Anders Edwall, antas. 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommuns markanvisningspolicy behöver uppdateras då Osby kom-
mun numera markbereder flertalet av fastigheterna som går ut till försälj-
ning. Det gäller både småhustomter och industrimark. Krav och önskemål 
gällande byggklara tomter har ökat vilket innebär att valmöjligheten att 
köpa antingen råmark eller byggklar mark behöver införas.  

Att bereda mark för industri alternativt småhustomter är kostsamt och där-
med införs differentierade priser beroende på om marken är beredd eller 
inte.  
 
Gatuavgiften ersätts av en Exploateringsavgift.  
 
Exploateringsavgift 
Exploateringsavgiften ersätter den tidigare gatukostnadsavgiften. 
Exploateringsavgiften är en kostnad som består av Osby kommuns kostna-
der som uppstår vid exempelvis byggnation av gator, vägar, parker, grönom-
råden, lekplatser, markberedning, avbaning, uppfyllnad etc. vid och omkring 
området som ska försäljas. 
 
Exploateringsavgifter för byggklara småhustomter: 
Exploateringsavgiften för Osby tätort rabatteras under de första sex åren. 
Osby tätort  Utanför Osby tätort 
2020:  115 kr / kvm  115 kr / kvm 
2021:  119 kr / kvm  115 kr / kvm 
2022:  138 kr / kvm  115 kr / kvm 
2023: 157 kr / kvm  115 kr / kvm 
2024:  176 kr / kvm  115 kr / kvm 
2025: 195 kr / kvm  115 kr / kvm 
2026: 215 kr / kvm  115 kr / kvm 
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Exploateringsavgiften för råmark småhustomter: 
Hela Osby kommun 
100 kr / kvm 
 
Exploateringsavgiften för byggklar industrimark: 
Hela Osby kommun  
60 kr / kvm 
 
Exploateringsavgiften för rå industrimark: 
Osby tätort  Utanför Osby tätort 
20 kr / kvm  15 kr / kvm 
 
Exploateringsavgiften kan komma att förändras beroende på inflationen. 

Priserna framöver kommer att följa index som tidigare, men byggklar mark 
kommer att prissättas för småhustomter med 250 kr per kvm och industri-
mark 60 kr per kvm.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 178. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-09, § 84 

Tjänsteskrivelse ” Policy markanvisning” daterad den 3 september 2020 
från chef tekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef Mathias 
Karlsson. 

Skrivelse ”Policy för markanvisning” daterad den 2 september 2020 av chef 
tekniska enheten Anders Edwall. 

 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chef tekniska enheten, Anders Edwall 
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§ 141 
Osby kommuns politiska organisation från och med 
2021-01-01 
KS/2020:318   001 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till samhällsbyggnadsnämnden. 
Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via eventu-
ell delegation) organ till nämnden. 

- (Ärende)beredning inför samhällsbyggnadsnämnden tas bort och den 
uppgiften tillfaller arbetsutskottet. 

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegat-
ionsordning och se över en eventuell utökning av delegationen till 
arbetsutskottet. Detta ska se innan den nya organisationen träder i 
kraft. 

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utse ledamöter och er-
sättare i arbetsutskottet. 

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till barn- och utbildningsnämn-
den. Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via 
eventuell delegation) organ till nämnden. Om nämnden ska ha andra 
beredningar beslutas av nämnden själv. 

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegat-
ionsordning och se över en eventuell utökning av delegationen till 
arbetsutskottet. Detta ska se innan den nya organisationen träder i 
kraft. 

- Hälsa- och välfärdsnämndens politiska organisation förändras inte, 
nämnden fortsätter med beredningar utan ett arbetsutskott.    

- HR-chefen får i uppdrag att se över arvodesreglementet så att nämn-
dernas presidier får samma arvode för ett arbetsutskott som vid en 
beredning.   

- Samtliga ändringar börjar gälla från och med den 1 januari 2021 och 
gäller mandatperioden ut. Om inget annat anges genom beslut vid ny 
mandatperiods början ska organisationen gälla även då.  

- Om kommunfullmäktige beslutar om ändrad organisation och inrät-
tande av extra förvaltning ska berörda nämnder se över då delarna 
och anpassa den politiska organisationen efter den nya förvaltnings-
organisationen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till beslut från kommunstyrelseförvaltningen baserar sig på kom-
munstyrelsens diskussion angående den politiska organisationen som skedde 
på styrelsens sammanträde den 7 oktober 2020, § 155.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 179. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 128 
 
Tjänsteskrivelse ”Förslag till Osby kommuns politiska organisation från och 
med den 1 januari 2021”, daterad 2020-10-09, från kanslichef Amra Eljami 
och administrativ chef Johanna Lindhe.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07, § 155. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kanslichef, Amra Eljami 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
Samtliga förvaltningschefer 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Hälsa- och välfärdsnämnden 
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§ 142 
Redovisning av ej besvarade/besvarade 
medborgarförslag - oktober 2020 
KS/2020:131   110 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 
2020, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

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-
ning. 

Fyra (4) medborgarförslag har inkommit sedan 17 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-28, § 189. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 136. 

Tjänsteskrivelse ” ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarför-
slag oktober 2020” daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare 
Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 
2020” daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare Robin Skog-
lund. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
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§ 143 
Begäran av entledigande som ombud vid 
bolagsstämmor för Fjärrvärme i Osby AB och ersättare 
i valberedningen - Knud Nielsen (S) 
KS/2020:6   006 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Knud Nielsen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ombud 
vid bolagstämmor för Fjärrvärme i Osby AB.  

- Knud Nielsen (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät-
tare i valberedningen. 

- Nytt ombud och ersättare efter Knud Nielsen (S) väljs vid ett senare 
tillfälle och platserna är tills vidare vakanta. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 30 oktober 2020 begär Knud Nielsen (S) att bli 
entledigad från sina uppdrag som ombud vid bolagstämmor för Fjärrvärme i 
Osby AB och ersättare i valberedningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 30 oktober 2020, 
från Knud Nielsen. 

 

Beslutet skickas till 

Knud Nielsen 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Kansliet 
Fjärrvärme i Osby AB 
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§ 143 
Begäran om entledigande ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och 
byggnämnden och ledamot i Industrihus i Osby AB – 
Kim Andersson (S) 
KS/2020:6   006 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kim Andersson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät-
tare i miljö- och byggnämnden. 

- Kim Andersson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som le-
damot i Industrihus i Osby AB. 

- Kim Andersson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät-
tare i kommunfullmäktige. 

- Sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen Skåne avseende ny ersät-
tare i kommunfullmäktige. 

- Nya ledamot och ersättare för Kim Andersson (S) utses vid ett senare 
tillfälle och platserna är tills vidare vakanta. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 11 november begär Kim Andersson (S) att bli 
entledigad från samtliga sina förtroendeuppdrag. 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ” Begäran om entledigande” inkommen den 11 november 2020, 
från Kim Andersson. 

 

Beslutet skickas till  

Kim Andersson 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Länsstyrelsen Skåne 
Kansliet 
Industrihus i Osby AB 

 

 

 


