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Sammanträdesdatum

2020-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Sammanträdesrum Killeberg klockan 08:30-10:00

Beslutande

Niklas Larsson (C), ordförande
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande
Hans Persson (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD)
Arne Gustavsson (S)
Lars-Erik Svensson (M)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Marika Bjerstedt Hansen (S)

Justeringens plats och lid

Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 31 mars 2020, klockan 13:00

Tjänstepersoner m. fl.:
Kommundirektör, Petra Gummesson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Planarkitekt, Kettil Svensson
Kanslichef, Amra Eljami

Underskrifter
Sekreterare

37 - 47

Ordförande

Justerare
/�1 Hansen S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-31

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amra Eljami

Datum då anslaget tas ned

2020-04-23
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Ärendelista

§ 37

Upprop och protokollets justering

§ 38

Godkännande av dagordning

§ 39

Information

§ 40

Årsredovisning 2019, stiftelser

§ 41

Kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala bolagen 2019

§ 42

Ansökan om amorteringsbefrielse - villkorsändring - Lönsboda
Folkets Hus och Parkförening

§ 43

Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag 2020

§ 44

Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2020

§ 45

Tilläggsbudget - AV-utrustning och inredning

§ 46

Remiss - Kommunutredningen "Starkare kommuner - med kapacitet
att klara välfärdsuppdraget"

§ 47

Tidplan för budgetberedning
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§ 37
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till justerare som tillsammans med utskottets ordförande, Niklas Larsson (C),
justerar dagens protokoll.
Ordförande meddelar att justeringen sker på tisdagen den 31 mars 2020,
klockan 13:00.
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§ 38
Godkännande av dagordning
Tre extra ärenden läggs till på dagordningen, punkt 9 "Tilläggsbudget - AV-utrustning och inredning", punkt 10 "Remiss - Kommunutredningen "Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget" och punkt 11 "Tidsplan för budgetberedning".
Dagordningen godkänns med ovanstående ändringar.
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§ 39
Information
Planarkitekt, Kettil Svensson, informerar om regionplanen 2022. Region
Skåne ansvarar för att ta fram regionplan. Skåne Nordosts styrelse har i december 2019 tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram regionplanen och tjänstepersoner ingår i arbetsgruppen. Gruppens leverans ska även vara ett underlag till respektive kommuns yttrande över regionplanen.
Kommundirektören, Petra Gummesson, informerar om covid-19 och nuläget
i kommunen. Läget i organisationen är stabilt. Från och med måndagen den
23e mars 2020 har KLG bestämt att medarbetarna har möjlighet att jobba
hemifrån. Ett mail har skickats till näringslivet med olika frågor som de ska
besvara som kommer att redovisas för politiken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att kallas till extra möte nästa
vecka. Krisledningsgruppen, med Niklas Larsson närvarande, fortsätter träffas varje dag.
Förslag på att ge ut tidig julklapp till medarbetare, som är presentkort och
kan användas i olika butiker i Osby.
Ordförande, Niklas Larsson, informerar att gruppledarna i kommunfullmäktige har en överenskommelse om den politiska organisationen, under denna
perioden så länge covid-19 råder, som är utskickad till samtliga politiker.
Ändringen gäller redan på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars
2020.
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§ 40
Årsredovisning 2019, stiftelser
KS/2020:101 046

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Årsredovisningar 2019 för, av kommunen, förvaltade stiftelser godkänns.

-

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

Barn konsekvensanalys
Ärendet om stiftelsernas årsredovisning berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna.
Jacobssonska stiftelsen
Jörn Svensson i Källsveds stiftelse
Stiftelsen Ernestamska fonden
Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond
Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond
Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun
Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond
Stiftelsen Lukasfonden
Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Expedierat
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§ 41
Kommunstyrelsens uppsiktplikt över de kommunala
bolagen 2019
KS/2020:121 040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

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

Barn konsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de
kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver
verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de
kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet så ska styrelsen
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i
olika frågor. Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet.
De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB
samt Industrihus i Osby AB har i sina förvaltningsberättelser, intygat att
verksamheten under 2019 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
De delägda bolagen, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och Skåne
Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) har gjort samma bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll.
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenExpedierat
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liga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 42
Ansökan om amorteringsbefrielse - villkorsändring Lönsboda Folkets Hus och Parkförening
KS/2020:97 040
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen

-

Begäran om amorterings befrielse från Lönsboda Folkets Hus och
Parkförening, beviljas.

Barn konsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet

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

Tjänsteskrivelse, "Ansökan om amorteringsbefrielse - villkorsändringar Lönsboda Folkets Hus och Parkförening", daterad 2020-03-16, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, mail 2020-02-27
med bilagor från februari och mars 2020.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 43
Redovisning av besvarade/ej besvarade
medborgarförslag 2020
KS/2020: 131 110

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag april 2020
godkänns.

Barn konsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente
för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information
om besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till
kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förtecknmg.
Fem (5) medborgarförslag har inkommit sedan 9 september 2019.

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

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 44
Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2020
KS/2020:130 110
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
Redovisning av besvarade/obesvarade motioner godkänns.
Barn konsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en
(1) gång per år redovisa motioner som ej är färdigbehandlade. Motionerna
redovisas i föreliggande förteckning.
Besluts underlag
Tjänsteskrivelse" Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2020",
daterad den 17 mars 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund och
kanslichef Amra Eljami, inklusive bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 45
Tilläggsbudget - AV-utrustning och inredning
KS/2020: 149 041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Tilläggsbudget om 370 000 kronor för imedning till nyetablerat center antas.
Finansiering sker genom omdisponering av 370 000 kr från projekt
0209 inventarier kommunhus i 2020 års investeringsbudget.

Beslutsgång
Lars-Erik Svensson (M) yrkar bifall till att tilläggsbudget om 370 000 kronor för imedning till nyetablerat center antas. Han yrkar avslag på förvaltningens förslag i punkt nummer två som är att finansiering sker via kommunstyrelsens anslag till förfogande, verksamhet 94007. Han yrkar istället
att finansieringen sker genom omdisponering inom befintlig budgetram och
mer finansiering behövs ska ärendet tas upp på nytt.
Ordförande, Niklas Larsson (C), yrkar bifall till Lars-Erik Svenssons (M)
yrkande och informerar att ekonomichefen ska återkomma avseende hur
finansieringen ska ske i linje med yrkandet.
Efter att ha tittat närmare på Niklas Larssons (C) önskemål, innebär det att
finansiering sker genom omdisponering av 370 000 kr från projekt 0209
Inventarier kommunhus i 2020 års investeringsbudget.
Ordförande ställer Lars-Erik Svenssons (M) och sitt eget yrkande mot avslag och finner samtliga yrkanden bifallna.

Barn konsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i arbetet med att verkställa strategin för Integration, arbete och
kompetensförsörjning, kommer Osby kommun starta ett center. Det övergripande målet för arbetet inom centrat är att invånare i Osby kommun ska
komma i studier eller arbete och bli självförsörjande. Utgångspunkten för
arbetet med individen är att hen ska nå, få och behålla ett arbete. De långsiktiga effekterna vi ska uppnå är minskad arbetslöshet, höjd utbildningsnivå
samt en ökad grad av självförsörjning bland våra invånare. Genom vårt arbete bidrar vi till att trygga kompetensförsörjningen i vår egen organisation
och i näringslivet.
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Inflytt av personal är planerat till efter sommaren 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har inte pengar i sin driftbudget för inköp av möbler och AVutrustning varvid förvaltningen begär 300 tkr i tilläggsbudget för detta.

Finansiering
Förslaget är att finansiering sker via kommunstyrelsens anslag till förfogande, verksamhet 94007.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Tilläggsbudget-AV-utrustning och inredning", daterad
2020-03-24, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och kommundirektör Petra Gummesson.
Skrivelse "Underlag för inköp av möbler och AV-utrustning", daterad 202003-24.
Beslutet skickas till
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§ 46
Remiss - Kommunutredningen "Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget"
KS/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommundirektören får i uppdrag att se om det finns ett intresse hos
övriga Skåne Nordostkommunerna att tillsammans ge förslag till
svar på remissen "Kommunutredningen - Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget".
Förslag till svar ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 24
juni 2020.

Beslutsgång och sammanfattning av ärendet
Osby kommun är en av de över sjuttio (70) kommuner som har fått uppdrag
att ge svar på remiss avseende kommunutredningen. På kommunstyrelsen
2020-03-18 önskade politikerna att utredningen och remissen skickades till
gruppledarna i kommunfullmäktige för att politiken ska ta ställning till hur
kommunen ska arbeta vidare med frågan.
Efter utskottets gemensamma diskussion kom utskottet fram till att det är
lämpligast att hantera frågan genom att:
Kommundirektören får i uppdrag att se om det finns ett intresse hos
övriga Skåne Nordostkommunerna att tillsammans ge förslag till
svar på remissen "Kommunutredningen - Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget".
Förslag till svar ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 24
juni 2020.
Ordförande ställer förslag till beslut mot avslag och finner förslaget bifallet.
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§ 47
Tidplan för budgetberedning
KS/2020:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Tidplan för budgetberedning ändras enligt följande:
Aktivitet

Ursprungligt datum

Nytt datum

Budgetberedning

2020-04-27, 2020-0506 - 2020-05-07
2020-05- 11

2020-06-01, 2020-0603 -2020-06-04
2020-06-08

l

Budgetinformation till
~ ppositionsgrupper
. Kommunövergripande
I samverkan
I Kommunstyrelsens beslut
1 om budget 2021
Kommunfullmäktiges
beslut om budget 2021 _

2020-05-13 - 202005-20
2020-05-27
2020-06-08

2020-06-09 - 202006-16
' 2020-06-24
2020-09-21

Sammanfattning av ärendet
Tidplanen för budgetberedning ändras främst på grund av de rådande omständigheterna gällande covid-19. I samband med detta har kommunen restriktioner på hur många deltagare som ska vara under ett möte och kommunfullmäktiges gruppledare för samtliga partier har en överenskommelse
om politikernas närvaro vid möten och politiska sammanträden.
Baserat på Folkhälsomyndighetens information om Sveriges situation i nuläget anses det från kommunen vara mest lämpligt att senarelägga tidplanen
då kommunen troligtvis har mer information om läget i juni vilket kan medföra andra rutiner.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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