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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby klockan 10:00 – 16:00

Beslutande

Niklas Larsson (C), ordförande §§ 183–200
Tom stol för Niklas Larsson (C) § 201
Daniel Landin (S), vice ordförande
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD) §§ 183-198
Kristof Pall (SD tjänstgör för Carl Bejvel (SD) §§ 199–201
Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Lars-Anton Ivarsson (M) §§ 183–201
Tom stol för Lars-Anton Ivarsson (M) § 201
Arne Gustavsson (S)
Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (S)
Agneta Malm (S) §§ 183–192
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Agneta Malm (S) §§ 193–201
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Hans Persson (SD)
David Mannheimer (L) tjänstgör för Maria Owiredu (KD)
Lotte Melin (C) §§ 183–200
Roger Neckelius (S) tjänstgör för Lotte Melin (C)§ 201

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Ernstsson (C)
Lars Andreasson (S) §§ 183–192
Sonja Svenle-Pettersson (M) §§ 183–200,
jäv § 201
Ingmar Bernthsson§§ 183–200, jäv § 201
Kristof Pall §§ 183–198
Roger Neckelius §§ 183–200

Utses till justerare

Daniel Landin (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 6 december 2021, klockan 13.00

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Administrativ chef, Johanna Lindhe
VD ÖGRAB, Per Erlandsson

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund

Ordförande
Niklas Larsson §§183–200

Daniel Landin (S) § 201

Justerare
Daniel Landin (S) §§183–200

Lars-Erik Svensson (M) § 201

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-12-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-07

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Robin Skoglund

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

2021-12-31

183–201
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 183 Upprop och protokollets justering
§ 184 Godkännande av dagordning
§ 185 Anmälningar
§ 186 Anmälning av delegationsbeslut
§ 187 Information
§ 188 Återrapportering investeringar
§ 189

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till
31 - Lars-Anton Ivarsson (M)

§ 190

Återrapportering verkställigheten för kommunstyrelsens beslut
2021-01-01 - 2021-06-30

§ 191

Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut
2021-01-01 - 2021-06-30

§ 192

Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag,
november

§ 193 Renhållningsföreskrifter för 2022
§ 194 Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd
§ 195 Budgetuppföljning, oktober 2021 kommunstyrelseförvaltningen
§ 196 Budgetuppföljning, oktober 2021, övriga nämnder
§ 197 Nämndsplan 2022, arbete- och välfärdsförvaltningen
§ 198 Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltning
§ 199 Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022
§ 200 Svar på medborgarförslag - Ändra avgift för vattenräkning
§ 201 Behov av särskilt boende-platser

Justerandes sign

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 183
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.
Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndag den 6 december
2021, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

Justerandes sign

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 184
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 185
Anmälningar
KS/2021:18 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit:
KS/2021:18
Resultaträkning – SBVT per oktober 2021
KS/2021:19
Protokoll Styrelsemöte ÖGRAB 2021-11-04
KS/2021:20
Minnesanteckningar ägardialoger 2021-04-20, Fjärrvärme i Osby AB
KS/2021:21
Minnesanteckningar ägardialoger 2021-04-20, Osbybostäder AB
Protokoll styrelsemöte 2021-10-22, Osbybostäder AB
Telefonlista 2021-10-04, Osbybostäder AB
KS/2021:22
Minnesanteckningar ägardialoger 2021-04-20, Industrihus i Osby AB
Protokoll styrelsemöte 2021-10-26, Industrihus i Osby AB
KS/2021:39
Protokoll styrelsemöte 2021-10-06, UNIKOM
Protokoll styrelsemöte 2021-10-21, UNIKOM
KS/2021:367
Nämndplan 2022, Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-11-11, § 142
KS/2021:7
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 2021-10-21, § 58
Årshjul kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022
KS/2021:8
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 2021-11-18, § 67

Justerandes sign

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 186
Anmälning av delegationsbeslut
KS/2021:148 750
Kommunstyrelsens beslut
-

Anmälda delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut Barn och Familj, oktober
Antal delegationsbeslut:48
Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, oktober
Antal delegationsbeslut: 575
Delegationsbeslut familjerätt, oktober
Antal delegationsbeslut: 8
Delegationsbeslut IFO vuxna, oktober
Antal delegationsbeslut: 12
Förvaltningschef
Flytt av tjänster från ekonomiskt bistånd till Kompetensa
2021-11-10
KS/2021:148
Förvaltningschef
Organisationsförändring av tjänst
2021-11-04
KS/2021:148
Kommundirektör
Beslut om rutin (1.17)
2021-11-17
KS2021:322
Kommundirektör
Beslut om rutin (1.17)
2021-11-17
KS/2021:322
Förvaltningschef
Uppsägning av avtal, Kriscentrum (1.19)
2021-11-18
KS/2021:359

Justerandes sign

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 187
Information

Justerandes sign

-

Kommundirektör, Petra Gummesson informerar kommunstyrelsen
om aktuella händelser i kommunen. Det informeras bland annat om
att det kommer ske en genomlysning av samhällsbyggnad samt
kommande händelser under 2022.

-

Förvaltningschef, Emma Frostensson informerar kommunstyrelsen
om aktuella händelser inom förvaltningen. Det informeras bland
annat om att utanförskapet är en stor utmaning för hela Sverige och
att 4 av 5 företag har svårt att hitta rätt kompetens.

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 188
Återrapportering investeringar
-

Justerandes sign

Förvaltningschef, Mathias Karlsson återrapporterar avseende
investeringar för samhällsbyggnadsnämnden. Det informeras bland
annat vilka investeringar som har gjorts och hur
verkställighetsgraden för investeringarna ser ut.

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 189
Svar på motion - Minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till 31 - Lars-Anton Ivarsson (M)
KS/2021:306 001
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Motion inkommen den 24 september 2021, från Lars-Anton Ivarsson
(M), avslås

Beslutsgång
Yrkande
Daniel Landin (S) yrkar att motion inkommen den 24 september 2021, från
Lars-Anton Ivarsson (M), avslås.
Lars-Erik Svensson (M), med instämmande av Carl Bejvel (SD), yrkar att
motion inkommen den 24 september 2021, från Lars-Anton Ivarsson (M),
bifalls.
Överläggning och beslut
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med Daniel Landins (S) yrkande. Votering begärs.
Följande propositionsordning godkänns Ja-röst innebär bifall till Daniel
Landins (S) yrkande och Nej-röst innebär bifall till Lars-Erik Svenssons (M)
yrkande. Med 7 Ja-röster, Lotte Melin (C), Johnny Ahlquist (S), Agneta
Malm (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), Daniel Landin
(S), Niklas Larsson (C) och 6 Nej-röster Carl Bejvel (SD), Lars-Erik
Svensson (M), Ewa Bejvel (SD), Dag Ivarsson (M), David Mannheimer (L)
och Hans Persson (SD) har kommunstyrelsen beslutat enligt Daniel Landins
(S) yrkande.
Reservation
Carl Bejvel (SD), Lars-Erik Svensson (M), Ewa Bejvel (SD), Dag Ivarsson
(M), David Mannheimer (L) och Hans Persson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sammanfattning av ärendet
I motion inkommen den 24 september 2021, föreslår Lars-Anton Ivarsson
(M) att kommunfullmäktige minskar antal ledamöter från 41 till 31.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021, § 136.
Kommunfullmäktiges beslut 2021-10-25, § 111
Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Motion ” Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 31” inkommen
den 24 september 2021, från Lars-Anton Ivarsson (M).
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 190
Återrapportering verkställigheten för
kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 - 2021-06-30
KS/2021:356 000
Kommunstyrelsens beslut
-

Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut
perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019 – 2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den
senaste sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 126.
Tjänsteskrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2021-01-01 –
2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin
Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson
Skrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01
– 2021-06-30” från kanslienheten.

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Justerandes sign

Expedierat

Comfact Signature Referensnummer: 1236350

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 191
Återrapportering verkställigheten för
kommunfullmäktiges beslut 2021-01-01 - 2021-06-30
KS/2021:355 000
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-0101 – 2021-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska
respektive nämnd redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den
senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta
samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17, § 128.
Tjänsteskrivelse” Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden
2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 9 november 2021 från
kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges
beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30”, från kanslienheten

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 192
Återrapportering besvarade/obesvarade
medborgarförslag, november
KS/2021:354 000
Kommunstyrelsens beslut
-

Till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december ska en
kolumn läggas till hur långt behandlingen av de medborgarförslag
som är obesvarade är komna.

Förslag till kommunfullmäktige
-

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns

Beslutsgång
- Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att till
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december ska en kolumn
läggas till hur långt behandlingen av de medborgarförslag som är
obesvarade är komna.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör 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
förteckning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 127
Tjänsteskrivelse" Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag
2021 ", daterad den 9 november 2021, från kommunsekreterare Robin
Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson
Skrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag,
november", daterad den 9 november 2021 från kommunsekreterare Robin
Skoglund.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 193
Renhållningsföreskrifter för 2022
KS/2021:318 450
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag till renhållningsföreskrifter godkänns, med ändringen att
punkt 3.7 förblir enligt gällande renhållningsföreskrifter samt att
första stycket formuleras enligt följande: Utebliven hämtning ska
anmälas till renhållaren, senast 3 vardagar efter inträffad händelse.

Beslutsgång
Yrkande
Lotte Melin (C) yrkar att punkt 3.7 ska vara enligt gällande
renhållningsföreskrifter.
Lars-Erik Svensson (M) yrkar bifall till Lotte Melins (C) yrkande med
tillägget att följande läggs till i första stycket: Utebliven hämtning ska
anmälas till renhållaren, senast 3 vardagar efter inträffad händelse.
Överläggning och beslut
Ordförande ställer Lotte Melins yrkande (C) mot avslag och finner att
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lotte Melins (C) yrkande.
Ordförande ställer därefter Lars-Erik Svenssons (M) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lars-Erik
Svenssons (M) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
ÖGRAB har tagit fram förslag på mindre kompletteringar av
avfallsföreskrifterna för Osby kommun. Skälet till detta är att
Avfallsförordningen ändrats till ny version 2020:614 där bl a begreppet
hushållsavfall utgått och ersatts med begreppet ”Avfall under kommunalt
ansvar” och ”kommunalt avfall”. Begreppet tidningar har ersatts med
returpapper och har flyttats från att vara ett producentansvar till ett
kommunalt ansvar vilket börjar gälla 2022-01-01. Mindre justeringar och
förtydligande har också gjorts avseende t ex förbrukat fosforfiltermaterial,
möjligheten för tömning av behållare för glasförpackningar var 8:e vecka
samt möjlighet för hämtning av farligt avfall från flerbostadshus och
gemensamhetslösningar.
ÖGRAB har stämt av förslaget till revideringar med miljö- och byggchefen i
Osby kommun.

Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Ordförandebeslut, daterad den 23 november 2021, från
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-11-17, § 132
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 29 oktober 2021, §
116.
Tjänsteskrivelse ”Revidering av avfallsföreskrifter för Osby kommun”,
daterad den 26 oktober 2021, från förvaltningschef.
Utkast, till nya ”Förskrifter om avfallshantering för Osby kommun”, daterad
den 5 oktober 2021.
Förslag/utkast, med spårande ändringar, till nya avfallsföreskrifter för Osby
kommun, daterad den 5 oktober 2021.
Missiv till Osby och Östra Göinge kommuner, daterad den 5 oktober 2021,
från ÖGRAB, vd Per Erlandsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

§ 194
Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd
KS/2021:162 042
Kommunstyrelsens beslut
-

Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett
prognoserat överskott på 7 465 tkr avseende oktober 2021,
godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 7465 tkr för
oktober månad vilket är en förbättring sedan delårsbokslutet då prognosen
låg på 4 750 tkr.
De främsta orsakerna till det prognostiserade överskottet går att finna i;
Ökade intäkter, 4 081 tkr, vilket främst är ökade statliga bidrag där bland
annat intäkter från Migrationsverket blir högre än budgeterat. Även
vuxenutbildningen får bidrag som är större än de budgeterade och vi har
dessutom bidrag inom ramen för ett projekt på Kompetensa som inte är
budgeterat. De två senare åtföljs dock av motsvarande icke budgeterade
kostnader. Inom Barn och familj återfinns ett icke budgeterat statligt bidrag
för att stärka familjehemsvården på nästan 1 000 tkr. Inbetalningar av
återkrävt ekonomiskt bistånd är också högre än budgeterat.
Bidrag till enskilda och köp av huvudverksamhet 3 673 tkr så som
placeringar HVB, konsulentsödda familjehem, placering våld i nära
relationer samt utbetalt ekonomiskt bistånd.
Uteblivna personalkostnader motsvarande 553 tkr (inkluderar familjehem).
Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott på 551 tkr.
Vuxenutbildningens prognos landar på en positiv avvikelse på 28 tkr.
Barn och familj gör en prognos som landar på ett överskott på cirka 3 628
tkr. Överskottet beror till största delen på uteblivna personalkostnader på
grund av vakanser och ledigheter, sänkt prognos för HVB-placeringar och
placeringar i konsulentstödda familjehem samt en minskning i intern
överföring av statliga flyktingschabloner. Dessutom har enheten erhållit ett
statsbidrag på nästan 1 000 tkr. Bidraget har använts till
kompetensutvecklande insatser samt att rusta upp vår umgängeslägenhet. I
övrigt har bidraget bidragit till att förbättra vårt resultat då stora delar har
använts till att bekosta familjehemsplaceringar.
Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på 2
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-12-01
Kommunstyrelsen

746 tkr. Det beror till största del på sänkt prognos i förhållande till budget
avseende ekonomiskt bistånd och placeringar våld i nära relationer.
Kostnader för köp av huvudverksamhet, i form av Familjerådgivning och
Kriscentrum, bidrar till det förbättrade resultatet då de prognostiseras bli
billigare än förväntat. Dessutom har verksamheten ökade intäkter i form av
flyktingschabloner som även det bidrar till en förbättring av resultatet.
Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på 962. Det
positiva resultatet beror bland annat på att budgeten för
arbetsmarknadspolitiska anställningar ej kunnat förbrukas fullt ut då en viss
försiktighet har fått iakttas under året för att inte belasta 2022 års budget för
mycket. Ytterligare en faktor som bidrar till det positiva resultatet är en
utebliven fakturering från arbetsförmedlingen för ett tidigare projekt samt
ökade intäkter från Arbetsförmedlingen i form av anställningsstöd. Den
nystartade verksamheten för vaktmästeri går i dagsläget också med ett lite
överskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 129.
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning oktober 2021, arbete och välfärd”,
daterad den 31 oktober 2021 från controller Kenneth Lindhe och
förvaltningschef Emma Frostensson
Stratsysrapport Uppföljning oktober 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förvaltningschef, Emma Frostensson
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§ 195
Budgetuppföljning, oktober 2021
kommunstyrelseförvaltningen
KS/2021:2 041
Kommunstyrelsens beslut
-

Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, godkänns med
en positiv avvikelse på 1 mnkr.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen
och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har
förändrats från
+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober.
Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 24,1 mnkr.
Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En
stor avvikelse mot årets budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 130.
Tjänsteskrivelse” Budgetuppföljning oktober 2021, Osby kommun” daterad
den 10 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 196
Budgetuppföljning, oktober 2021, övriga nämnder
KS/2021:2 041
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen noterar att prognosen efter oktober innebär en
positiv avvikelse på 18,5 mnkr mot budget varav nämnderna
sammantaget står för 3,8 mnkr.
-

Årets resultat prognostiseras till 25,1 miljoner.

-

Budgetuppföljning oktober 2021, övriga nämnder godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör den övergripande ekonomiska uppföljningen i kommunen
och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt
ekonomisk uppföljning för kommunen efter oktober månad.
Budgetavvikelsen för nämnderna, sammantaget, har förbättrats från -1,5 till
+ 2,8 mellan september och oktober.
Budgetavvikelsen för kommunstyrelsens centrala finansförvaltning har
förändrats från
+ 12,6 till + 14,7 mellan augusti och oktober.
Totalt visar prognosen för hela 2021 nu ett resultat på 25,1 mnkr.
Investeringsutfallet är 100 mnkr, prognosen till årsskiftet är 155 mnkr. En
stor avvikelse mot årets budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 131.
Tjänsteskrivelse” Budgetuppföljning oktober 2021, Osby kommun” daterad
den 10 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Presentation ekonomisk uppföljning oktober 2021.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 197
Nämndsplan 2022, arbete- och välfärdsförvaltningen
KS/2021:350 700
Kommunstyrelsens beslut
-

Nämndplan 2022 avseende Arbete och välfärdsförvaltningen inom
den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 83 381 100 kr, antas

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27 beslut om de ramar som ska gälla
för förvaltningarna 2022.
Kommunstyrelsen har avseende Arbete och välfärdsförvaltningen 2021 en
budget på 83 381 100 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Nämndplanen innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet,
statistik, budget och framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 132.
Tjänsteskrivelse ”Nämndplan 2022”, daterad den 1 november 2021 från
controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Emma Frostensson.
Skrivelse ”Nämndplan 2022”, från arbete- och välfärdsförvaltningen.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef, Emma Frostensson

Justerandes sign
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§ 198
Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltning
KS/2021:1 041
Kommunstyrelsens beslut
-

Nämndsplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen antas enligt
skrivelse ”Nämndsplan 2022, kommunstyrelseförvaltningen” inom
den av kommunfullmäktige beslutade ramen 66 239 tkr med följande
förändringar:

Indikator ranking svenskt näringsliv målvärde 2022: max 50.
Indikator antal nya e-tjänster: minst 3
Indikator HME-värde: minst 85
Beslutsgång
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att godkänna
nämndsplan 2022 med följande ändringar:
Indikator ranking svenskt näringsliv målvärde 2022: max 50.
Indikator antal nya e-tjänster: minst 3
Indikator HME-värde: minst 85
Barnkonsekvensanalys
Budget för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden berör inte
barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsplan/budget
för år 2022 inklusive nämndsmål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 133
Tjänsteskrivelse ”Nämndplan 2022, kommunstyrelseförvaltningen”, daterad
den 10 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse” Nämndsplan 2022, kommunstyrelseförvaltningen”, från
ekonomienheten.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Justerandes sign
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§ 199
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022
KS/2021:371 806
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2022, antas.

Barnkonsekvensanalys
Nej, inte aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för
uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att
bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby
kommun. Att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett
aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av
kommunfullmäktige men budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och
Fritidsanläggningar och lokaler antas och justeras vid behov årligen av barn
och utbildningsnämnden inom given ram. För de föreningar som har egna
lokaler och klubbrum i kommunens byggnader och anläggningar, kommer
ett hyresavtal att skrivas med fastighetsenheten. De individuella
hyresavtalen regleras inte i den allmänna skrivelsen för ”taxor kultur och
fritidsanläggningar” utan förhandlas fram utifrån varje unik situation.
Inför 2022 föreslår Kultur och fritid att taxorna från 2021 behålls med vissa
förändringar.

Justerandes sign

-

Vi föreslår en speciell taxa för LSS – lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Vi vill att denna verksamhet prioriteras då det är människor med
olika funktionsvariationer som ska delta. För att verksamheten ska
fungerar så behöver man vara i mindre grupper och då behöver taxan
vara så låg som möjligt.
Vi föreslår att Omsorgsverksamheten och LSS ska betala 40 kronor
per deltagare och tillfälle.

-

Vi föreslår att utescenerna läggs in för uthyrning i kultur och fritids
uthyrningssystem smartbook. Detta för att göra scenerna mer
tillgängliga. Utescenen i Lönsboda har toalett, backstage-utrymme
inomhus vilket motiverar en högre taxa än scenen i Osby. Vi föreslår
att scenerna hyrs ut till nolltaxa för föreningar inom kommunen. För
externa föreningar, företag och privatpersoner tas en högre taxa ut
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för att ligga till grund för underhåll. Intern taxa sätts något lägre.
Förslag enligt följande:

-

Utescen Lönsboda

Utescen Osby

A: Avgiftsfri

Avgiftsfri

B: Avgiftsfri

Avgiftsfri

C: 200/250

100/125

D: 100

50

-

Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med
funktionsvariation och äldre

-

Övrig föreningsverksamhet

-

Normaltaxa

-

Interntaxa

Rättelser i text
Punkt 3, sidan 2: Ändra uthyrnings kostnaden av idrottsanläggningar
är baserad på per timme till uthyrningskostnaden.
Punkt 8, sidan 6: Passerkort 30:- ändras till 30

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-11-16, § 119.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 2 november 2021,
§ 137.
Tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2022”, daterad
den 12 oktober 2021, från enhetschef Kultur- och fritid, Fredrik Johnsson
och förvaltningschef Eva Andersson.
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till föreningar
2021, beslutade 2020-10-20.
Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun 2021,
beslutade 2020-10-20.
Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2021, daterad den 1 februari
2021.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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§ 200
Svar på medborgarförslag - Ändra avgift för
vattenräkning
KS/2021:288 368
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Anse medborgarförslaget som besvarat. enligt tjänsteskrivelse
”Medborgaförslag – Ändrad avgift för vattenräkning”, daterad den
17 november 2021, från Samhällsbyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag angående hushållens vattenräkningar inkom 2021-09-08
från Marianne och Erik Jönsson. Förslagsställarna föreslår att en lägre
grundavgift med stegvis rörlig avgift efter förbrukning och skriver vidare att
problemet då är löst med högt vattenuttag i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-27 att remittera medborgarförslaget
till samhällsbyggnadsnämnden för utredning i samråd med SBVT.
Medborgarförslaget ska återkomma för beslut till kommunfullmäktiges
sammanträde den 13 december 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med SBVT utrett
medborgarförslaget och konstaterar att förslagsställarnas tanke om att
premiera en lägre vattenförbrukning genom en ändrad taxa är lovvärd men
svår att genomföra i praktiken. Skälet är att en stor del av kostnaden för
vatten och avlopp är fast och endast påverkas marginellt av förbrukningen.
Kostnaderna för underhåll och drift av anläggningarna förblir i stort sett
oförändrade även om konsumtionen av vatten minskar. Förvaltningen avser
dock att i samarbete med SBVT gå vidare och närmare undersöka möjlighet
att hitta en avgiftsmodell som premiera en lägre vattenförbrukning
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens 2021-11-17, § 133.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 29 oktober 2021, §
116.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Ändrad avgift för vattenräkning”,
daterad den 17 november 2021, från förvaltningschef Mathias Andersson.
Kommunfullmäktiges beslut, den 27 september 2021, § 96.
Inkommit medborgarförslag – ändrad avgift för vattenräkning, daterat 202109-08, från Marianne och Erik Jönsson.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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§ 201
Behov av särskilt boende-platser
KS/2021:352 012
Niklas Larsson (C), Lotte Melin (C) och Dag Ivarsson (M) anmäler jäv
och deltar inte i ärendet. Roger Neckelius (S) tjänstgör i Lotte Melins
(C) ställe och i Niklas Larssons (C) och Dag Ivarssons (M) ställe blir det
tom stol. Daniel Landin (S) tjänstgör som ordförande i ärende och till
justerare för paragrafen utses Lars-Erik Svensson (M)
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1.Utökning med 16–18 särskilt boende-platser inom hälsa och
omsorgsnämnden, äldreboende Solhem, godkänns.
2. Budgetbehov i 2022 års budget fastställs till 13 000 tkr för driftbudget
och fördelas enligt följande:
Hälsa och omsorgsnämnden

7 761 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

2 500 tkr

Kommunstyrelsens verksamhet till förfogande verkställighet,
verksamhet 94 007 för senare fördelning

2 739 tkr

3. Finansiering sker genom utökning av kommunstyrelsens budget
för skatteintäkter/generella bidrag, verksamhet 94 003 bidrag med
13 000 tkr
4. Hälsa och omsorgsnämnden tillförs 730 tkr i 2022 års investeringsbudget
för anskaffning av inventarier.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Erik Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts
beslut.
Daniel Landin (S) yrkar att finansiering sker helt och hållet via skatter och
bidrag.
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Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med sitt eget yrkande. Votering begärs. Följande
propositionsordning godkänns: Ja-röst innebär bifall till Daniel Landins (S)
förslag till beslut och Nej-röst innebär bifall till Lars-Erik Svenssons (M)
förslag till beslut. Med 6 Ja-röst Roger Neckelius (S), Daniel Landin (S),
Johnny Ahlqvist (S), Lars Andreasson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy
Augustsson (S) och 5 Nej-röster, Kristof Pall (SD), Ewa Bejvel (SD), Hans
Persson (SD), Lars-Erik Svensson (M) och David Mannheimer (L) samt 2
tomma stolar har kommunstyrelsen beslutet i enlighet med Daniel Landin
(S) förslag till beslut.
Reservation
Kristof Pall (SD), Ewa Bejvel (SD), Hans Persson (SD), Lars-Erik Svensson
(M) och David Mannheimer (L) reserverar sig mot beslutet.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om utökning inom äldreomsorgen och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kön till särskilt boende har ökat kraftigt under året. Hälsa och
omsorgsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden har därför
tagit fram ett underlag för utökning av särskilt boendeplatser. Ärendet har
nu gått vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut om
finansiering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-11-17, § 137.
Tjänsteskrivelse ”Utökat behov av särskilt boende-platser”, daterad den 10
november 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 123 2021-10-29
Tjänsteskrivelse ”Behov av särskilt boende-platser” daterad den 22 oktober
2021, fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias
Karlsson.
Beslut begäran av särskilt boendeplatser, hälsa och omsorgsnämnden 5
oktober 2021, § 52
Skrivelse ”Alternativ kostnadsberäkning” daterad den 21 oktober 2021, från
förvaltningschef Helena Ståhl.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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