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Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Parkskolans matsal klockan 18:30 – 21:30

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Göran Bengtsson (V)
Magnus Augustsson (C)
Staffan Lutterdal (L)
Maria Ernstsson (S)
Kjell Nilsson (S) §§ 1–7
Pål Nilsson (KD)
Maritha Forsberg (S)

Utses till justerare

Jimmy Ekborg (C) och Marika Bjerstedt Hansen (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag den 28 februari 2020, klockan 13.00

Tjänstepersoner:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef barn- och utbildning, Eva
Karlsson
Förvaltningschef samhällsbyggnad,
Mathias Karlsson
Kommunrevisionens ordförande, Margot
Malmquist

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund

Ordförande
Dag Ivarsson (M)
Justerare
Jimmy Ekborg (C)

Marika Bjerstedt Hansen (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-29

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund

Datum då anslaget tas ned

2020-03-22

1–20
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Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige

Närvarolista
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marika Bjerstedt Hansen (S)
Carl Bejvel (SD)
Niklas Larsson (C)
Lars-Anton Ivarsson (M)
Daniel Landin (S)

Kjell Nilsson §§ 8–20

Jan Kornemalm (SD)

Johnny Eriksson (SD)

Agneta Malm (S)
Jimmy Ekborg (C)
Sonja Svenle-Pettersson (M)

Kevin Fager (M)

Maria Owiredu (KD)
Hans Persson (SD)
Tommy Augustsson (S)
Ingmar Bernthsson (S)
Lotte Melin (C)
Ewa Bejvel (SD)
Lage Frej (M)
Maria Reimer (S)
Jörgen Nilsson (SD)

Marie-Louise Eriksson (SD)

Knud Nielsen (S)
Eva Bendz Johansson (C)
Marie Winther (V)
Kurth Stenberg (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Johan Nilsson (SD)

Tom stol

Erling Persson (L)
Nathalie Folkunger (S)
Anderas Andersson (KD)

Martin Kroon (KD)

Ulla Ekdahl (C)

Ingvar Andrén (C)

Kristof Pall (SD)
Karin Augustsson (S)
Dag Ivarsson (M)
Mikael Roslund (SD)
Johnny Ahlqvist (S)

Yvonne Strömberg (S)

Ida Gustafsson (C)
Sandra Bahceci (S)
Jonas Matsson (SD)
Fredrik Johansson-Nord (M)

Nils-Åke Ceasar (M)

Henry Nilsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Håkan Carlsson (SD)
Fahrudin Fajko-Zulfic

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2020-02-24
Kommunfullmäktige

Ärendelista

Justerandes sign

§1

Upprop och protokollets justering

§2

Godkännande av dagordning

§3

Anmälningar

§4

Information

§5

Frågestund

§6

Interpellation

§7

Svar på återremiss - Utredning förskola och grundskola i Osby tätort

§8

Gränsdragningslista tekniska enheten och verksamheterna

§9

Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst Osby

§ 10

Svar på medborgarförslag - Förbjud fyrverkeri och smällare vid
högtidsfirande - Ulf Nilsson

§ 11

Svar på medborgarförslag - Göra en "GC-Väg" från Hjortronvägen
till "GC-Vägen" under Tvärleden - Göran Dahlquist

§ 12

Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats - Tommy
Jönsson

§ 13

Medborgarförslag - Handlingsplan för identifikation och stöd för
särskilt begåvade elever - Fredrik Nilsson

§ 14

Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V)

§ 15

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

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

§ 16

Revidering av styrdokument - SBVT

§ 17

Strategi - Integration, arbete och kompetensförsörjning

§ 18

Begäran om entledigande som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden - Gabriella Olofsson (C)

§ 19

Begäran om entledigande som ledamot i Hälsa- och
välfärdsnämnden - Maria Reimer (S)

§ 20

Ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter Beatrix Fager (M)
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Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige

§1
Upprop och protokollets justering
Kommunfullmäktige utser Jimmy Ekborg (C) och Marika Bjerstedt Hansen
(S) att tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson (M)
justera dagens protokoll.
Ordförande meddelar att justeringen äger rum fredagen den 28 februari
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

6(34)

Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige

§2
Godkännande av dagordning

-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige

§3
Anmälningar
KS/2019:296 160
Kommunfullmäktiges beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit följande handlingar:
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 201
Rapport ” Granskning av intern styrning och kontroll”, inkommen den 21
januari 2020, från PwC.
Interpellation, inkommen den 3 februari 2020, från Marika Bjerstedt Hansen.
Kommunfullmäktige medger enhälligt att interpellationen får ställas och att
barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson besvarar
interpellationen.

Justerandes sign
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§4
Information
Kommundirektör Petra Gummeson informerar kommunfullmäktige om
framtida händelser 2020. Det informeras bland annat om nämndernas budgetavvikelser och att det skett en organisationsförändring i kommunstyrelseförvaltningen. Det informeras även om kommande utvecklingsdagar 1–2
april.

Justerandes sign
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§5
Frågestund
Inga frågor har kommit in till sammanträdet.

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

§6
Interpellation
KS/2019:245 000
Kommunfullmäktiges beslut
-

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson
(M) besvarar interpellation från Marika Bjerstedt Hansen (S).
Marika Bjerstedt Hansen tillåts replik på svaret.
Övriga ledamöter i kommunfullmäktige får möjligheten att debattera och interpellationen anses därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
I interpellation inkommen den 3 februari 2020 ställer Marika Bjerstedt Hansen (S) följande fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande:
-

På vilket sätt kommer alliansen att säkerställa att elever når målen i
grundskolan.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Interpellation”, inkommen den 3 februari 2020, från Marika
Bjerstedt Hansen.

Justerandes sign
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2020-02-24
Kommunfullmäktige

§7
Svar på återremiss - Utredning förskola och
grundskola i Osby tätort
KS/2018:372 291
Kommunfullmäktiges beslut
-

-

Utredningen samt svaret till återremissen, enligt tjänsteskrivelser
”Utredning förskola och grundskola i Osby tätort”, daterade den 26
november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och Mathias
Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall, godkänns.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
1. Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan.
2. Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan
ska kunna organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödskolan till en 7–9 skola.

Beslutsgång
Yrkande
Daniel Landin (S), med instämmande från Tommy Augustsson (S) och
Ingmar Bernthsson (S) yrkar:
-

-

En stationsnära högstadieskola byggs för årskurs 7-9, med moderna
lärmiljöer, med placering i nära anslutning till gymnasieskolan.
De ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan ska kunna
organiseras enligt F-6 skolan på Parkskolan och Hasslerödskolan,
genomförs.
De åtgärder som krävs för att bygga om Klockarskogsskolan till förskola, genomförs.

Lars-Anton Ivarsson (M), med instämmande från Ewa Bejvel (SD), Niklas
Larsson (C), Maria Owiredu (KD), Lars-Erik Svensson (M) och Erling
Persson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut som är följande:
-

-

Justerandes sign

Utredningen samt svaret till återremissen, enligt tjänsteskrivelser
”Utredning förskola och grundskola i Osby tätort”, daterade den 26
november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och Mathias
Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall, godkänns.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att:
1. Bygga en ny förskola vid Klockarskogsskolan.
Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2. Genomföra de ombyggnadsåtgärder som krävs för att grundskolan
ska kunna organiseras enligt F-6 skolor på Parkskolan samt Klockarskogsskolan och organisera Hasslarödskolan till en 7–9 skola.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Lars-Anton Ivarssons (M), m.fl. yrkande. Omröstning begärs.
Propositionsordning och beslut
Följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst innebär bifall till Lars-Anton Ivarssons (M), tillika kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins yrkande
Med 25 Ja-röster, 15 Nej-röster och en tom stol har kommunfullmäktige
bifallit Lars-Anton Ivarssons (M) m.fl., tillika kommunstyrelsens förslag till
beslut. Omröstningen redovisas i omröstningslista 1.
Reservationer
Marika Bjerstedt Hansen (S), Daniel Landin (S), Agneta Malm (S), Tommy
Augustsson (S), Maria reimer(S), Knud Nielsen (S), Marie Winther (V),
Kurth Stenberg (S), Nathalie Folkunger (S), Karin Augustsson(S), Yvonne
Strömberg (S), Sandra Bahceci (S), Arne Gustavsson (S), Fahrudin-Fajko
Zulfic (S) och Ingmar Bernthsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11, § 120 följande:
- Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att:
- Utreda skolarnas placering ur ett socioekonomiskt perspektiv.
- Utreda om antalet elever inom F-3 som kan komma bli berättigade skolskjuts.
- Ta fram kostnadsberäkningar med alternativen av en F-6 på före
detta Naturbruksgymnasiet och 7-9 skola på Parkskolan.
- Utföra en omfattande undersökning med kostnadsberäkningar
kopplade till Hasslarödskolans renoveringsbehov.
Svar på återremissens frågeställningar återfinns under rubriken ”Ärende”
enligt tjänsteskrivelser ”Utredning förskola och grundskola i Osby tätort”,
daterade den 26 november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och
Mathias Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall.
Barn- och skolnämnden beslutade 2018-06-21, § 128 följande:
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

13(34)

Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige

-

-

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att presentera en tänkbar placering för ny 7-9 skola, alternativt F-6 skola, i
Osby tätort.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott får i uppdrag att projektera ny 7-9 skola, alternativt F-6 skola, i Osby tätort.
Dessa förslag finansieras i enlighet med den flerårsplanen 20192020 som fastställdes av kommunfullmäktige den 12 juni 2017, §
71.

Samhällsbyggnad har härmed tagit fram en rapport med förslag om hur
grundskola samt förskola ska kunna lokaliseras i Osby tätort och önskar
härmed om yttrande. Punkten 2 är ännu påbörjade då lokalisering behöver
beslutas först.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrats sig enligt följande över rapporten:
- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsförvaltningen för att utredas vidare med fler alternativ kring nybyggnad alternativt ombyggnad av F-6 på Naturbruksområdet samt nybyggnad, ombyggnad
eller tillbyggnad av 7-9 Parkskolan. Samt med tillägget att undantaget av Uteförskolan där det krävs ytterligare utredning om att Uteförskolan ska utgöra en egen enhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till yttrandet:
Då samhällsbyggnadsnämnden begärde ett yttrande kan inte ärendet återremitteras och det är heller ej möjligt att återremittera mellan två nämnder
varpå samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar återremissen som barn- och
utbildningsnämndens yttrande till rapporten.
Gällande delen av yttrandet med möjligheten att inrätta ett 7-9 på Parkskolan så yttrar sig samhällsbyggnadsförvaltningen enligt nedan:
Parkskolan har idag 356 elever vilket visat sig vara för många för både lokaler och matsal och därför kommer 7-9 att tillfälligt inrymmas på Naturbruk.
Enligt rapporten kommer det att behövas plats för mellan 400-450 elever i
en 7-9 skola då förutsättningarna inte fanns har samhällsbyggnadsförvaltningen valt att ej räkna på det alternativet.
Gällande Uteförskolan, så berör inte Uteförskolans vara eller icke vara
denna utredning då uteförskolan enbart är en förskoleavdelning vilket ej
påverkar rapportens slutsats med att en ny förskola behöver byggas vid
Klockarskogsskolan.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 4.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-17, § 180.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 134.
Tjänsteskrivelser för samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ” Utredning förskola och grundskola i Osby tätort”, daterade den
26 november 2019 från förvaltningschefer Eva Andersson och Mathias
Karlsson samt chef för tekniska enheten Anders Edwall.
Skrivelse ”Utredning förskola & grundskola i Osby tätort”, daterad den 29
januari 2019, från fastighetschef Anders Edwall.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§8
Gränsdragningslista tekniska enheten och
verksamheterna
KS/2019:340 000
Kommunfullmäktiges beslut
-

Gränsdragningslista mellan tekniska enheten och verksamheterna,
antas.

-

I gränsdragningslistan ska det framgå att kommunledningsgruppen
(KLG) har godkänt förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Det saknas i dagsläget en gränsdragningslista internt mellan Tekniska enheten (Fastighetsägare) och verksamheterna (Hyresgästen). Med anledning
av detta har ett förslag arbetats fram, gränsdragningslistan är av den enklare
karaktären och använder sig av samma grundprincip som ett standardhyresavtal vid exempelvis hyra av lägenhet. Detta är gjort för att gränsdragningslista ska vara enkel att förstå och följas av samtliga. Det innebär att varje
byggdel ej behöver skrivas ut i gränsdragningslistan.
Gränsdragningslistan ligger till grund för hyressättningen vilket innebär att
hyrorna inför 2020 sänks i jämförelse med 2019. Totalt blir det en internhyressänkning med nästan 3 mnkr ut till verksamheterna. Delar av denna hyressänkning bör ute i verksamheterna användas för att bygga upp en bättre
vaktmästarorganisation för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-12-18, § 219
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-11-21, § 120.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslut 2019-11-04, § 109.
Tjänsteskrivelse ” Gränsdragningslista tekniska enheten och verksamheterna”, daterad den 11 november 2019, från chef tekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Gränsdragningslista daterad den 26 augusti 2019, från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Chef tekniska enheten, Anders Edwall

Justerandes sign
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§9
Revisionsrapport - Granskning av färdtjänst Osby
KS/2020:32 007
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar till revisorerna.
Granskningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Osby kommun har uppdragit åt Helseplan Consulting Group
AB att genomföra en granskning av färdtjänsten. Granskningen visar att
färdtjänsten till viss del bedrivs ändamålsenligt i Osby kommun. Revisonsrapporten lyfter fram vissa förbättringsområden och rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

säkerställa en god samordning och kommunikation inom kommunen
vad avser färdtjänstrelaterade frågor samt säkra en hög närvaro på
Skånetrafikens samråd

-

säkerställa att kunderna får tydlig information om gällande regelverk

-

i dialog med Skånetrafiken aktivt medverka till att effektivisera och
utveckla färdtjänsten

-

säkerställa att det finns ändamålsenliga strukturer för att arbeta med
uppföljning och vid behov genomföra förbättringsåtgärder

Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas bedömning och konstaterar
att omorganisation av ansvaret för färdtjänsten samt förändringar av
tjänstemannaorganisationen har bidragit till bristande närvaro på samrådsmötena med bristande intern kommunikation som följd.
Kommunstyrelsen avser att följa revisorernas rekommendationer genom
att tydliggöra vilken tjänsteperson och vilken ledamot som ska närvara
på Skånetrafikens samrådsmöten, förtydliga ansvaret för färdtjänstrelaterade frågor samt i övrigt se över rutinerna för kundmedverkan, uppföljning och information.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 9
Tjänsteskrivelse ”Revisionsrapport – Granskning av färdtjänst”, daterad den
27 januari 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör
Petra Gummesson
Missiv - Granskning av färdtjänst i Osby kommun, inkommen den 21 januari 2020, från revisionens ordförande Margot Malmquist.
Revisionsrapport ”Granskning av färdtjänst Osby kommun – Granskning av
färdtjänst i Region Skåne och i tolv deltagande kommunerna”, inkommen
den 21 januari 2020.
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Akten

Justerandes sign
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§ 10
Svar på medborgarförslag - Förbjud fyrverkeri och
smällare vid högtidsfirande - Ulf Nilsson
KS/2019:274 810
Kommunfullmäktiges beslut
-

Medborgarförslag inkommen den 30 september 2019, avslås, med
hänvisning till tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Förbjud fyrverkeri och smällare vid högtidsfirande”, från trafik- och gatuingenjör
Tomislav Kljucevic.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag, inkommen 2019-09-30, föreslår förslagsställaren att
fyrverkeri och smällare ska förbjudas vid högtidliga tillfällen samt vid nyårsfirande och påskfirande, Tre anledningar anges i förslaget, påverkan avseende djur, säkerhet och miljö.
Rättsfall visar att enskilda kommuner inte kan fatta beslut om fyrverkeriförbud. Förbud som har beslutats av kommuner har upphävts av Länsstyrelsen.
Vid prövning i förvaltningsrätten har som skäl till detta angetts att ett förbud
innebär en alltför stor inskränkning i den enskildes frihet.
Den 1 juni 2019 infördes nya regler för fyrverkerier i Sverige som stoppar
försäljningen av de vanligaste raketerna till privatpersoner utan tillstånd.
Sedan tidigare är även smällare samt de tyngre fyrverkerierna för privatpersoner utan tillstånd. Denna åtstramning kommer med all sannolikhet att öka
säkerheten och förmodligen även minska användningen av fyrverkerier i
Sverige. Räddningstjänsten i Osby har senaste åren endast hanterat lindrigare ärenden i samband med fyrverkerifirande.
I Osby kommun bedöms användningen av fyrverkerier i samband med
andra högtidliga tillfällen än nyår näst intill obefintlig. Våren 2019 upphörde kommunen med fyrverkerishowen som tidigare ägt rum i samband
med majbålsfirandet vid Sjöängen, istället anordnades en eldshow.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 17
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 137.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-27, § 124.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11, § 122.
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Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Förbjud fyrverkeri och smällare vid
högtidsfirande”, daterad den 26 november 2019, från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Medborgarförslag – Förbjud fyrverkeri och smällare vid högtidsfirande”, inkommen den 30 september 2019, från Ulf Nilsson.
Beslutet skickas till
Ulf Nilsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 11
Svar på medborgarförslag - Göra en "GC-Väg" från
Hjortronvägen till "GC-Vägen" under Tvärleden - Göran
Dahlquist
KS/2019:290 312
Kommunfullmäktiges beslut
-

Medborgarförslag, inkommen den 15 oktober 2019, avslås, med
hänvisning till tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Göra en GC-väg
från Hjortronvägen till GC-vägen under Tvärleden – Göran
Dahlquist”

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag, inkommen 2019-09-30, föreslår Göran Dahlquist att det
ska göras en GC-väg från Hjortronvägens östra del ner till GC-vägen som
går under Tvärleden.
Enligt beskrivande text sker anslutningen mot befintlig GC-väg, vilket vi
valt att behandla. Enligt skiss föreslås GC-vägen ansluta mot privat mark
Osby 192:48, vilket inte är möjligt då kommunen ska äga allmän platsmark.
Frånsett detta är det på grund av tekniska skäl kostsamt att ansluta till GCvägen under Tvärleden. Ett relativt stort schakt behöver utföras för att
komma ner i nivå med den befintliga GC-vägen. Ett kostnadseffektivare
alternativ är att endast ansluta GC-vägen mot Ugglevägen, vilket kommer
utredas och i framtida planering.
En ny separerad GC-väg är i plan att genomföras under 2019. GC-vägen ska
byggas längs Norra Infartsgatan (från Skogsgatan till Skolgatan) och ska
mata GC-trafiken till och med kvarteret (Hjortronvägen, Ljungvägen och
Tranbärsvägen). Inom en sjuårsperiod planeras GC-vägen ansluta till Mossvägen. Ärendet remitterades med kort svarstid, ca 2-3 dagar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 18
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-11, § 135.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-11-27, § 120.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11, § 123.
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Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Göra en GC-väg från Hjortronvägen
till GC-vägen under Tvärleden – Göran Dahlquist”, daterad den 26 november 2019, från trafik och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Skrivelse ”Medborgarförslag – GC-väg från Hjortronvägen till GC-vägen
under Tvärleden”, inkommen den 30 september 2019, från Göran Dahlquist.
Beslutet skickas till
Göran Dahlquist
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 12
Medborgarförslag - Röjning av Klintens utsiktsplats Tommy Jönsson
KS/2020:42 810
Kommunfullmäktiges beslut
-

Medborgarförslag ” Röjning av Klintens utsiktsplats”, inkommen
den 23 januari 2020, från Tommy Jönsson översänds till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget ” Röjning av Klintens utsiktsplats”, inkommen den 23
januari 2020, föreslår förslagsställaren en röjning av buskar och mindre träd
som skymmer utsikten mot sjön och Osby.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag ” Röjning av Klintens utsiktsplats”, inkommen den 23
januari 2020, från Tommy Jönsson.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 13
Medborgarförslag - Handlingsplan för identifikation
och stöd för särskilt begåvade elever - Fredrik Nilsson
KS/2019:377 610
Kommunfullmäktiges beslut
-

-

Medborgarförslag ” Handlingsplan för identifikation och stöd för
särskilt begåvade elever”, inkommen den 18 december 2019, från
Fredrik Nilsson remitteras till barn- och utbildningsnämnden för utredning.
Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag ” Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever”, inkommen den 18 december 2019, förslår förslagsställaren att Osby kommun upprättar en handlingsplan för hur särskilt begåvade
elever i kommunen ska identifieras och få sina behov uppfyllda.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag ” Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt
begåvade elever”, inkommen den 18 december 2019, från Fredrik Nilsson.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 14
Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V)
KS/2019:370 530
Kommunfullmäktiges beslut
-

Motion ” Ringlinje i Osby”, inkommen den 12 december 2019, från
Marie Winther (V), remitteras till kommunstyrelsen för utredning
om motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad.

-

Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motion ” Ringlinje i Osby”, inkommen den 12 december 2019, yrkar Marie Winter (V) att:
-

Kommunen köper till en ringlinje runt Osby i enlighet med motionens intentioner.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 15
Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet Marie Winther (V)
KS/2019:369 000
Kommunfullmäktiges beslut
-

Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen
den 12 december 2019 från Marie Winther (V), remitteras till kommunstyrelsen för utredning om motionen ska bifallas, avslås eller
anses besvarad.

-

Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
april 2020.

Sammanfattning av ärendet
I motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen den 12
december 2019, yrkar Marie Winther (V) att:
-

Osby kommuns samtliga förvaltningar HBTQ-certifieras.
Certifieringen utvärderas efter att den är genomförd.

Beslutsunderlag
Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen den 12
december 2019 från Marie Winther (V).
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 16
Revidering av styrdokument - SBVT
KS/2013:340 107
Kommunfullmäktiges beslut
-

Ändringarna i bolagsordningen enligt skrivelse ”Bolagsordning
Skåne Blekinge Vattentjänst AB org.nr 556924-3180” godkänns.

-

Aktieägaravtalet enligt skrivelse ”Aktieägaravtal avseende Skåne
Blekinge Vattentjänst AB” antas.

-

Ägardirektiv enligt skrivelse ”Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)”, godkänns.

-

Ovanstående dokument kräver för giltighet att samtliga ägare fattar
beslut om att godkänna ändringar i bolagsordningen samt beslutar
om aktieägaravtal och ägardirektiv enligt de dokument som tillhör
ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Skåne Blekinge Vattentjänst AB; SBVT, är ett gemensamt driftbolag vars
uppgift är att drifta vatten och avloppsanläggningar i Bromölla, Olofström,
Osby och Östra Göinge. SBVT ägs av Bromölla Energi & Vatten AB,
Olofströms kraft AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun. Bolaget
bildades 2013.
Syftet med att bilda ett gemensamt driftbolag var att skapa en effektiv,
kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas respektive VAanläggningar.
Tillsammans har de fyra kommunerna drygt 53 000 invånare och ca 14 000
kunder/hushåll är anslutna till de vatten- och avloppsanläggningar som
SBVT sköter. Här ingår, förutom över 200 mil VA-ledningar, 18 vattenverk
och 15 avloppsreningsverk. Bolaget har sitt huvudkontor i Bromölla.
Det har nu gått drygt 6 år sedan bolaget bildades och en översyn har skett av
de styrdokument som reglerar bolagets verksamhet och styrning.
Bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv är uppdaterade efter gällande lagstiftning.
Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Bolagsordningen reglerar bolagets uppdrag och ändamål. Bolagsordningen
ska bla. innehålla antal styrelseledamöter och antal aktier samt bolagets räkenskapsår.
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Texten är förändrad vad gäller möjlighet att utse en särskilt sakkunnig ledamot utöver respektive kommuns val av ledamot och suppleant om behov
finns, se § 6. Under § 2 är texten justerad till att ”Bolaget skall vidare bistå
ägarna i VA-frågor inom huvudmännens ansvarsområde” jmf med nu gällande bolagsordning där det står att Bolaget ska bedriva konsultverksamhet.
Bolagsordningen har kompletterats med en punkt som gäller firmateckning
§ 14 samt inspektionsrätt § 16.
Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Aktieägaravtalet reglerar förhållandet mellan de fyra ägarna och syftar till
att tydliggöra och underlätta samarbete mellan ägarna och styrning av det
gemensamma bolaget SBVT.
Avtalet ingick under den period när bolaget bildades och har nu uppdaterats
att avse det befintliga bolaget, samt anpassat till de förändringar som gjorts i
bolagsordningen gällande antal ledamöter.
Ordförande väljs för ett år i sänder och kan väljas för ytterligare ett år.
Avtalstiden är justerad så att avtalet gäller till och med 2025 och förlängs
löpande med fem år om avtalet inte sägs upp senast 24 månader innan avtalets utgång.
Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Ägardirektiv kompletterar bolagsordning och gällande lagstiftning.
Ägardirektivet har kompletterats med punkt 2 Bolaget som en del av den
kommunala organisationen, punkt 3 Kommunens direktivrätt samt punkt 4
Kommunens ledningsfunktion.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 9.
Tjänsteskrivelse ”Revidering av styrdokument för SBVT – Skåne Blekinge
Vattentjänst AB”, daterad 2020-01-14, från kanslichef Amra Eljami och
kommundirektör Petra Gummesson.
Skrivelse ”Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB org.nr 5569243180”
Skrivelse ”Aktieägaravtal avseende Skåne Blekinge Vattentjänst AB”
Skrivelse ”Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)”
Skrivelse ”Bolagsordning Skåne Blekinge Vattentjänst AB”, inkommen
2013-06-18.
Skrivelse ”Ägardirektiv för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT)”, dnr
KS/2015:443.
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Beslutet skickas till
Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Bromölla Energi & Vatten AB
Olofströms kraft AB
Olofströms kommun, Irene Robertsson
Östra Göinge kommun
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§ 17
Strategi - Integration, arbete och kompetensförsörjning
KS/2019:309 750
Kommunfullmäktiges beslut
-

Revidering av strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning
daterad 9 december 2019, uppdaterad den 10 januari 2020, antas.

Sammanfattning av ärendet
2019-12-09 antog Kommunfullmäktige en strategi för Integration, arbete
och kompetensförsörjning. Strategin ska utgöra ett stöd för hur Osby kommun som organisation strukturerat ska arbeta för att nyttja den arbetskraftsreserv som finns för att bidra till samhällets kompetensförsörjning.
Strategin ger en kommunövergripande färdriktning och ska därigenom bidra
till att uppnå kommunens mål. Strategin ger även stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamhet samtidigt som den kan ge stöd till
medarbetare och politiker vid beslut.
Kommunstyrelseförvaltningen ansåg att det fanns behov av viss revidering.
Under kapitel 5 Ansvar och organisation har vissa justeringar gjorts. Föreslagna tillägg är markerade med gult, text som föreslås tas bort är överstruken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-01-22, § 5.
Tjänsteskrivelse ”Strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning”,
daterad 2020-01-10, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och
kommundirektör Petra Gummesson.
Strategi ”Integration, arbete och kompetensförsörjning”, daterad 2019-12-09
uppdaterad 2020-01-10, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson.
Barnkonsekvensanalys, daterad 2020-01-10.
Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson
Kommundirektör, Petra Gummeson
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Förvaltningschef, Eva Andersson
Förvaltningschef, Helena Ståhl
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§ 18
Begäran om entledigande som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden - Gabriella Olofsson (C)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Gabriella Olofsson (C) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Efter Gabriella Olofsson (C) utses Magnus Augustsson (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 23 januari 2020, begär Gabriella Olofsson (C) att
bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 23 januari 2020 från
Gabriella Olofsson.
Beslutet skickas till
Magnus Augustsson
Gabriella Olofsson
Kansliet
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

31(34)

Sammanträdesdatum

2020-02-24
Kommunfullmäktige

§ 19
Begäran om entledigande som ledamot i Hälsa- och
välfärdsnämnden - Maria Reimer (S)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Maria Reimer (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i hälsa- och välfärdsnämnden.
Ledamot efter Maria Reimer (S) utses vid ett senare tillfälle och är
till dess vakant.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 27 januari 2020, begär Maria Reimer (S) att bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i hälsa- och välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 27 januari 2020 från
Maria Reimer.
Beslutet skickas till
Maria Reimer
Kansliet
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Nämndsekreterare, Marit Löfberg
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§ 20
Ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden efter
Beatrix Fager (M)
Kommunfullmäktiges beslut
-

Efter Beatrix Fager (M) utses Tomas Poppe (M) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Beatrix Fager blev på kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11, §
137, entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och platsen har varit vakant sedan dess.
Beslutet skickas till
Tomas Poppe
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Kansliet
Nämndsekreterare, Marit Löfberg
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Omröstningslista, nr 1

Osby kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24.
§ 7, Svar på återremiss - Utredning förskola och grundskola i Osby tätort.

Justerandes sign

Ledamöter

Parti

Ersättare

Ja Nej Avst Frånv

Marika Bjerstedt Hansen

S

Carl Bejvel

SD

X

Niklas Larsson

C

X

Lars-Anton Ivarsson

M

X

Daniel Landin

S

Jan Kornemalm

SD

Agneta Malm

S

Jimmy Ekborg

C

Sonja Svenle-Pettersson

M

Maria Owiredu

KD

X

Hans Persson

SD

X

Tommy Augustsson

S

X

Ingmar Bernthsson

S

X

Lotte Melin

C

X

Ewa Bejvel

SD

X

Lage Frej

M

X

Maria Reimer

S

Jörgen Nilsson

SD

Knud Nielsen

S

Eva Bendz Johansson

C

Marie Winther

V

X

Kurth Stenberg

S

X

Lars-Erik Svensson

M

Johan Nilsson

SD

Erling Persson

L

Nathalie Folkunger

S

Anderas Andersson

KD

Ulla Ekdahl

C

X

Kristof Pall

SD

X

Karin Augustsson

S

Dag Ivarsson

M

X

Mikael Roslund

SD

X

Johnny Ahlqvist

S

Ida Gustafsson

C

Sandra Bahceci

S

Jonas Matsson

SD

X

X
Johnny Eriksson (SD)

X
X
X

Kevin Fager (M)

X

X
Marie-Louise Eriksson (SD)

X
X
X

X
X
X
X
Martin Kroon (KD)

X

X

X

Yvonne Strömberg (S)
X

X
X
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Ledamöter

Parti

Ersättare

Fredrik Johansson-Nord

M

Nils-Åke Ceasar (M)

Henry Nilsson

C

Arne Gustavsson

S

Håkan Carlsson

SD

Fahrudin-Fajko Zulfic

S

Ja Nej Avst Frånv
X
X
X
X
X
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