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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-11-10 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 10:00 – 16.00 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande, 
Daniel Landin (S)
Roger Neckelius (S) tjänstgör för Tommy Augustsson (S)
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD)
Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Lars-Anton Ivarsson (M) §§ 173–182
Lars-Anton Ivarsson (M) §§ 165-172
Arne Gustavsson (S)
Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgör för Agneta Malm (S) §§ 165–169
Agneta Malm (S) §§ 170 - 182
Kristof Pall tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 165–169
Sonja Svenle-Pettersson tjänstgör för Hans Persson (SD) §§ 170–182
Maria Owiredu (KD)
Lotte Melin (C) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Ernstsson (C)
Sonja Svenle-Pettersson (M), §§ 165–169
Ingmar Bernthsson (S), §§ 170 - 182
Marie Winther (V), insynsplats

 

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Projektledare, Lennart Erfors
Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg
Svenskt näringsliv, Johan Dalén
Kommuninvest, Jörgen Petersén

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 15 november 2021, klockan 13.00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 165–182

Robin Skoglund 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-17 Datum då anslaget tas ned 2021-12-09

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund 

Comfact Signature Referensnummer: 1219393
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 165 Upprop och protokollets justering

§ 166 Godkännande av dagordning

§ 167 Anmälningar

§ 168 Anmälning av delegationsbeslut

§ 169 Information

§ 170 Information kommuninvest, Jörgen Petersén

§ 171 Information svenskt näringsliv - Johan Dalén

§ 172 Ledningssystem för socialtjänstens individ och familjeomsorg

§ 173 Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning

§ 174 Tidplan för budgetprocess, budget 2023

§ 175 Ram för upplåning fr o m 2022

§ 176 Borgensram för de kommunala bolagen fr o m 2022

§ 177 Borgensavgift för de helägda kommunala bolagen fr o m 2022

§ 178 Utdelning från de helägda kommunala bolagen

§ 179 Behov av lokaler för undervisning elever- Naturbruk åk 7–9 avser 
läsår 2021

§ 180 Klimat- och energiplan för Osby kommun

§ 181 Cirkulationsplats RV15-Kälsvedsvägen

§ 182 Arbetsmiljöpolicy, Osby kommun

Comfact Signature Referensnummer: 1219393
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§ 165
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 15 november 
2021, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.
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§ 166
Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns
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§ 167
Anmälningar
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde:

KS/2021:18
Skrivelse ”Resultaträkning, per september 2021”, från SBVT.
Kallelse styrelsemöte 2021-11-11, SBVT.
Dagordning SBVT styrelsemöte 2021-11-11.

KS/2021:39
Utkast bolagstämma 2021-10-21, UNIKOM
Protokoll bolagstämma 2021-10-21, UNIKOM

KS/2021:19
Protokoll styrelsemöte 2021-09-30, ÖGRAB.

KS/2021:206
Beslut från IVO, inkommen den 11 oktober 2021.
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§ 168
Anmälning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har följande delegationsbeslut anmälts:

Delegationsbeslut Barn och Familj, september
Antal delegationsbeslut:46

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, september
Antal delegationsbeslut: 565

Delegationsbeslut familjerätt, september
Antal delegationsbeslut: 13

Delegationsbeslut IFO vuxna, september
Antal delegationsbeslut: 12
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§ 169
Information

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson informerar 
kommunstyrelsen om framtida energibolag och därefter följer en diskussion. 
Mer information kommer att ges under 2022.

Kommundirektör, Petra Gummeson informerar om aktuella händelser inom 
Osby kommun. Det informeras bland annat om branden på Hantverksgatan 
samt trygghetsmätning 2021 och brottsförebyggande insatser.
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§ 170
Information kommuninvest, Jörgen Petersén

Jörgen Petersén från Kommuninvest informerar kommunstyrelsen om en 
kommunanalys av Osby. Det informeras om riskvärdesmodellen som 
analysen har gjorts efter samt jämförelsetal med andra kommuner av Osbys 
dignitet.  
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§ 171
Information svenskt näringsliv - Johan Dalén

Johan Dalén, svenskt näringslivs, informerar kommunstyrelsen om deras 
undersökning avseende kommuners företagsklimat. Det informeras bland 
annat hur undersökningen går till och hur Osby kommun ligger till avseende 
deras ranking i undersökningen. 
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§ 172
Ledningssystem för socialtjänstens individ och 
familjeomsorg
KS/2021:240   750

Kommunstyrelsens beslut

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för 
socialtjänstens individ och familjeomsorg antas

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad Barnkonsekvensanalys, daterad 2021-10-06. 

Sammanfattning av ärendet
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:9, 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft den l 
januari 2012, framgår det att all hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
verksamhet enligt LSS, ska inrätta ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och 
fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Med stöd 
av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt 
vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden 
eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter.

Med anledning av omorganisationen 1 april 2021 krävs att 
Kommunstyrelsen antar Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för 
socialtjänstens individ och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Ledningssystem för socialtjänstens individ och 
familjeomsorg” daterad den 6 oktober 2021 från förvaltningschef Emma 
Frostensson.

Skrivelse ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för 
socialtjänstens individ och familjeomsorg”, daterad den 4 oktober 2021 från 
förvaltningschef Emma Frostensson.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 17 september 2021.

Beslutet skickas till

Enhetschef, Carina Alpar
Enhetschef, Mariana Möller
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§ 173
Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning
KS/2021:297   615

Kommunstyrelsens beslut

- Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antas.

- Beslutet antas gälla under förutsättning att samma beslut fattas i 
Barn- och utbildningsnämnden. 

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet
Alla barn, unga och vuxna i Osby kommun ska få sitt behov av studie- och 
yrkesvägledning tillgodosett. En systematisk och kvalitativ studie-och 
yrkesvägledning bidrar till bättre kunskaper om arbetslivet och 
ökar kommuninvånarnas valkompetens. Det kan i sin tur stärka 
studiemotivationen, ge ökad kunskap om studie- och yrkesval, färre 
avhopp/byten på gymnasieskolan/vuxenutbildningen samt bidra till 
fler kontakter på arbetsmarknaden och möjligheter till en högre utbildning.

Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning omfattar alla 
skolformer. 
 
Syftet med huvudmannaplanen är att tillgodose kommuninvånarnas rätt till 
studie- och yrkesvägledning i både generell och individuell bemärkelse. 
Målsättningen är att ge kommuninvånarna möjligheten till god 
självkännedom, medvetenhet samt en utvecklad valkompetens inför 
framtida studie- och yrkesval. Huvudmannaplanen ska utgöra en grund 
för verksamheternas planering av studie- och yrkesvägledning. 
 
Långsiktiga mål 

- Ökad andel behöriga elever till de nationella programmen och ökad 
andel med examen från gymnasieskola och vuxenutbildningen. 

- Erbjuda en kvalitativ, likvärdig, långsiktig och systematisk studie- 
och yrkesvägledning från förskola till vuxenutbildning. 

- Bidra till kommunens övergripande mål att halvera kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd fram till 2030. 

Till huvudmannaplanen finns två bilagor, sida sex och sju, dessa beskriver 
redan beslutade målområden och nämndsmål samt av förvaltningarna 
beslutade verksamhetsmål.  
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-27, § 117.

Tjänsteskrivelse ” Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning”, 
daterad den 17 september från förvaltningschef Emma Frostensson och 
kommundirektör Petra Gummeson.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 17 september.

Skrivelse ”Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning”, från 
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutet skickas till

Rektor, Marie Olsson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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§ 174
Tidplan för budgetprocess, budget 2023
KS/2021:329   041

Kommunstyrelsens beslut

- Tidplan för arbetet med budget 2023 och flerårsplan 2024–2025 
godkänns enligt upprättat förslag.

Beslutsgång
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Daniel Landin (S) yrkar att budgetprocessen senareläggs till efter RKR-valet 
2022.

Ordförande ställer yrkandena motvarandra och finner att kommunstyrelsen 
har beslutet enligt Niklas Larssons (C) yrkande. Votering begärs. Följande 
propositionsordning godkänns Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) 
yrkande och Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) yrkande. Med 8 
Ja-röster, Niklas Larsson (C), Maria Owiredu (KD), Sonja Svenle-
Pettersson (M), Dag Ivarsson (M), Kristof Pall (SD), Lars-Erik Svensson 
(M), Lotte Melin (C), Ewa Bejvel (SD) och 5 Nej-röster, Daniel Landin (S), 
Roger Neckelius (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S) och Johnny 
Ahlqvist (S) har kommunstyrelsen beslutet i enlighet med Niklas Larssons 
(C), tillika kommunstyrelsens arbetsutskotts, förslag till beslut.

Reservation 
Daniel Landin (S), Roger Neckelius (S), Agneta Malm (S), Arne 
Gustavsson (S) och Johnny Ahlqvist (S) reserverar sig mot beslutet. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om tidplan för kommunens budgetarbete och berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan och 
anvisning för budgetprocessen under 2022 gällande budget 2023 och 
flerårsplan 2024–2025. Enligt förslaget så beslutar kommunstyrelsen om 
ekonomiska direktiv för budgetarbetet i mars månad. Tidplanen bygger i 
övrigt på att kommunstyrelsen behandlar budgeten i juni och 
kommunfullmäktige fattar beslut i november efter valet. Formerna för 
budgetberedningens arbete är, i likhet med 2021, uppdelat i en 
informationsdel och i en mer konkret beredningsdel. 
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-27, § 115.

Tjänsteskrivelse ”Tidplan för budgetprocess, budget 2023”, daterad den 20 
oktober 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummeson.

Förslag till tidplan och anvisning för budget 2023 och flerårsplan 2024–25, 
daterad den 20 oktober 2021.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Kommunens nämnder
Kommundirektör, Petra Gummeson
Förvaltningschefer

 

Comfact Signature Referensnummer: 1219393



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15(27)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-11-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 175
Ram för upplåning fr o m 2022
KS/2021:330   045

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2022 fastställs till 790 
mnkr.

- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 
20 mnkr.

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2022 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar kommunens finansförvaltning och upplåning och berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens låneskuld uppgår till 435 mnkr den 30 september 2021. 
Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal kan det bli aktuellt 
att som högst låna ytterligare 25 mnkr. 
Till följd av den omfattande investeringsbudgeten för nästa år så uppgår 
belopp för upplåning i 2022 års budget till 330 mnkr.
Förslaget är därför att låneramen fastställs till 790 mnkr för år 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-27, § 116.

Tjänsteskrivelse ”Ram för upplåning fr o m 2022”, daterad den 19 oktober 
2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 1219393



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16(27)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-11-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 176
Borgensram för de kommunala bolagen fr o m 2022
KS/2021:331   040

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2022, borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med 
ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 450 mnkr

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571- 3905 30 mnkr

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177   1 mnkr

ÖGRAB, org nr 556176-1775 17,5 mnkr

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och upplåning och berör 
inte barn.

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

Osbybostäders nuvarande ram är 355 mnkr. Inför 2022 anhåller bolaget om 
att få höja ramen till 450 mnkr då ett antal byggnationer pågår och beräknas 
bli färdigställda. Behovet av en ram på 450 mnkr är samma som 
presenterades vid vårens ägardialog.

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 30 mnkr vilket är en ökning med 
10 mnkr jämfört med i år. Bolaget förbereder en byggnation av en 
ackumulatortank.

Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr. 

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby 
kommun 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. 
Borgensbelopp för Osby uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). 
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Eventuell förändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i 
samråd med övriga kommuner.

Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, där Osby kommun äger 25% har inga 
lån upptagna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-27, § 117

Tjänsteskrivelse "Borgensram för de kommunala bolagen 2022", daterad 
den 2 november 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Tjänsteskrivelse "Borgensram för de kommunala bolagen 2022", daterad 
den 19 oktober 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Comfact Signature Referensnummer: 1219393



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18(27)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-11-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 177
Borgensavgift för de helägda kommunala bolagen fr o 
m 2022
KS/2021:332   045

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Borgensavgift ska, fr o m 2022, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från 
Osby kommuns helägda kommunala bolag. 

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

Barnkonsekvensanalys
Ärendet gäller kommunens finansförvaltning och upplåning och berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid 
upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. 

Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig 
borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. 
Borgensavgiften har under 2021 uppgått till 0,5% för de helägda 
kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB samt 
Industrihus i Osby AB). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2022. 
Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-27, § 118.

Tjänsteskrivelse ”Borgensavgift för de helägda bolagen”, daterad den 19 
oktober 2021från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 178
Utdelning från de helägda kommunala bolagen
KS/2021:333   040

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Utdelning till Osby kommun för 2021 fastställs till den 
genomsnittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt 
aktiekapital för Osbybostäder AB. 

- Utdelning till Osby kommun för 2021 fastställs till tre (3) procent på 
insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby 
AB.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och 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 
utdelningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som 
motsvarar räntan på det kapital som kommunen vid föregående 
räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. 
Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga 
statslåneräntan under föregående 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 2021 var den 30 september 0,15 %

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-10-27, § 119.

Tjänsteskrivelse ”Utdelning från de helägda kommunala bolagen”, daterad 
den 19 oktober 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 179
Behov av lokaler för undervisning elever- Naturbruk åk 
7-9 avser läsår 2021
KS/2021:345   291

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för vidare 
utredning

Beslutsgång
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.

Ajournering
Daniel Landin begär ajournering. Sammanträdet ajourneras mellan 15.00 – 
15.05.
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då barnkonsekvensanalysen gjorts av Barn- och 
utbildnings-nämnden.

Sammanfattning av ärende
Under sommaren 2021 inför start av höstterminen uppstod ett behov av fler 
platser i grundsärskolan vilken var lokaliserad i paviljongerna på 
parks-kolan. För att lösa det akuta problemet till terminsstarten, påbörjades 
arbetet med att flytta Musikskolan samt musiksalarna som fanns i 
paviljongerna. Flytten av musikundervisning samt musikskolan är redan 
genomförd och mindre ombyggnationer samt renovering pågår i byggnaden 
Biotopen. 
Barn- och utbildningsnämnden har via beslut 2021-09-21 önskat fler 
under-visningslokaler på Biotopen. Biotopen används enbart till 
musikundervis-ning och bedömningen från de båda förvaltningarna är att 
inga ombyggnat-ioner eller anpassningar krävs för att ta lokalerna i bruk. 
Vid det fall att fler lokaler hyrs ut på Biotopen kommer byggnaden att 
an-vändas till ca 75-100%. Driftskostnaderna för Biotopen 2020 var 305 
800 kr och byggnaden är 834 kvm. Internhyran 2021 uppgår därmed till ca 
363 kr per kvm. Lokalhyran bekostas av ekonomienheten. 
Lokalvården kommer att få utökade lokalvårdskostnader där Serviceenheten 
uppskattar att en utökning av en 0,75 tjänst behöver inrättas, detta beroende 
på att ytorna för grundskolan på Naturbruk redan tidigare utökats och ingen 
kompensation för ökade lokalvårdskostnader skett. När nu ytterligare 834 
kvm ökning sker med den städfrekvens som behövs för att upprätthålla 
hy-gienstandarden krävs en budgetkompensation med 310 000 kr per år. För 
resterande del av 2021 krävs 25 800kr. 
Finansiering 
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Lokalhyran bekostas utav finansförvaltning och begäran av utökad 
bud-getram sker av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 oktober 2021, § 
105. 
Tjänsteskrivelse "Behov av lokaler för undervisning elever - Naturbruk år 7-
9 avser läsår 2021", daterad den 5 oktober 2021, från fastighetschef Anders 
Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Beslut i Barn- och utbildningsnämnden den 22 september 2021, § 88.

Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse "Behov av lokaler för undervisning 
elever-Naturbruk åk 7–9", daterad den 26 augusti 2021, från 
förvaltnings-chef Eva Andersson.

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 180
Klimat- och energiplan för Osby kommun
KS/2021:343   210

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Klimat- och energiplanen, reviderad den 20 oktober 2021, antas.

Barnkonsekvensanalys 
Kommunen tar genom förslaget till ny klimat- och energiplan sitt lokala 
ansvar för det globala klimathotet. Detta är särskilt positivt för det 
uppväx-ande släktet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nu gällande klimatstrategi för Osby kommun antogs 2008. Klimatstrategin 
uppfyllde när den antogs även kravet i lagen om energiplanering på att det 
ska finnas en energiplan i kommunen. 
Mot bakgrund av lagkravet och att mycket har hänt inom klimat- och 
ener-giområdet sedan den förra klimatstrategin beslutade 
samhällsbyggnads-nämnden 2020-11-11 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ar-beta fram ett förslag till ny 
klimatstrategi (klimat- och energiplan) som även den uppfyller kravet i 
lagen om energiplanering. Samhällsbyggnadsnämn-dens arbetsutskott 
beslutade 2021-05-05 att remittera det framtagna försla-get. Remisstiden 
gick ut 2021-08-31. Inkomna remissvar redovisas i remiss-redogörelsen 
med kommentarer och föreslagna justeringar av klimat- och energiplanen. 
Arbetet med att ta fram klimat- och energiplanen har letts av en styrgrupp 
bestående av samhällsbyggnadschefen samt VD:ama för Fjärrvärme i Osby, 
Osbybostäder, ÖGRAB och SBVT. 
Klimat- och energiplanen innehåller förslag till mål inklusive beskrivande 
text av aktuella åtgärdsområden. Åtgärderna nämns kort under respektive 
åtgärdsområde och finns samlade i en handlingsplan Nulägesbeskrivningen 
avses ajourhållas kontinuerligt och löpande publiceras på kommunens 
hem-sida som en årlig klimatredovisning. 
I dokumentets text skiljs det geografiska kommunområdet från 
kommunor-ganisationens egen verksamhet.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 oktober 2021, § 
107. 

Tjänsteskrivelse "Klimat- och energiplan för Osby kommun", daterad den 
27 september 202 l, från projektledare Lennart Erfors och 
samhällsbygg-nadschef Mathias Karlsson.
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"Klimat- och energiplan för beslut efter remiss", daterad den 27 september 
2021. 
Bilaga 3 "Framtagande av klimatstrategin". Daterad den 27 september 2021.
 
Remissredogörelse "Klimat- och energiplan för Osby kommun. 
remissredo-görelse", daterad den 27 september 2021, från Lennart Erfors.
 
Nulägesbeskrivning "Klimat- och energiplan - nulägesbeskrivning bilaga 2", 
daterad den 27 september 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 181
Cirkulationsplats RV15-Kälsvedsvägen
KS/2021:344   311

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Avsätta extra investeringsmedel om 
tremiljoneråtthundrafemtontusen (3 815 000 kr) för år 2022 för 
utbyggnaden. 

- En förutsättning för att utbyggnad ska ske är att Osby kommun blir 
beviljade medfinansiering från Trafikverket med 50% av den totala 
kostnaden vilken beräknas till sjumiljonersexhundratrettiotusen (7 
630 000 kr)

Barnkonsekvensanalys 
Berör barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Plankorsningen riksväg 15 - Källsvedsvägen är redan idag en osäker 
kors-ning, det finns busshållplatser båda sidor riksväg 15 men inga 
övergångs-ställen. Så sent som för någon vecka sedan inträffade en 
trafikolycka där en mopedist som skulle korsa vägen blev påkörd av en 
lastbil. Hastigheten på riksväg 15 är på den aktuella sträckan 60 km/h. 
Samhällsbyggnad ser att det framöver kommer att bli en markant ökad 
tra-fikmängd i den aktuella korsningen när Osby glas tar sin nya fabrik i 
bruk på nordöstra industriområdet och när den ny räddningsstationen står 
klar. Ett klart behov finns således att förbättra trafiksäkerheten.

Kommuner har möjlighet att hos Trafikverket ansöka om medfinansiering 
med upp till 50% för trafiksäkerhetshöjande projekt. Ansökningstiden för år 
2022 gick ut den 17 september och Samhällsbyggnad har i början av 
september skickat in en sådan ansökan efter muntlig konversation med 
Sam-hällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Om Osby kommun blir 
beviljade medfinansiering under år 2022 är det ett krav att även 
utbyggnaden sker under detta år.

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-20, § 119.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 6 oktober 2021, § 
104. 
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Tjänsteskrivelse "Cirkulationsplats RVl 5-Källsvedavägen", daterad den 6 
oktober 2021, från mark- och exploateringschef Jan Lindeberg och 
sam-hällsbyggnadschef Mathias Karlsson.
 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 6 oktober 2021.
 
Inskickad ansökan om medfinansiering till Trafikverket, daterad den 17 
september 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 182
Arbetsmiljöpolicy, Osby kommun
KS/2021:337   026

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Beslut att anta förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy att antas gälla 
från och med            2022-01-01

- Beslut att Arbetsmiljöpolicy antagen av Kommunstyrelsen KS 
2014:595 upphör att gälla från och med 2022-01-01.

- Beslut att Policy mot hot och våld antagen av Kommunstyrelsen KS 
§214/2007 upphör att gälla från och med 2022-01-01

- Beslut att Hälsopolicy antagen av Kommunstyrelsen KS 2018:35 
upphör att gälla fr o m 2022-01-01.

- Beslut att Policy för introduktion antagen av Kommunstyrelsen KS 
§214/2007 upphör att gälla från och med 2022-01-01.

- Beslut att Policy för kompetensutveckling antagen av 
Kommunstyrelsen KS §214/2007 upphör att gälla från och med 
2022-01-01.

- Beslut att Policy för personalavgång och övertalighet antagen av 
Kommunstyrelsen KS §212/2008 upphör att gälla från och med 
2022-01-01.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en översyn göras 
årligen av arbetsmiljöpolicyn. Vid denna översyn ansåg arbetsgivaren och 
fackliga företrädare i den centrala samverkansgruppen att nuvarande 
arbetsmiljöpolicy behövdes revideras. Nuvarande policy är inte 
övergripande och det finns tillämpningar som ej är aktuella. Policy mot hot 
och våld samt hälsopolicy har integrerats i arbetsmiljöpolicyn. I samband 
med översynen av arbetsmiljöpolicy genomfördes en granskning av övriga 
policy. Denna granskning visar att dessa policy ej längre är aktuella. 
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Förslag om revidering av arbetsmiljöpolicy samt upphörande av uppräknade 
policy har tillstyrkts i central samverkan 2021-09-23.

Beslutsunderlag
Personaldelegationens beslut 2021-11-03, § 21.

Tjänsteskrivelse ”Arbetsmiljöpolicy” daterad 2021-10-25 från HR-chef 
Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

Reviderad Arbetsmiljöpolicy daterad 2021

Arbetsmiljöpolicy daterad 2015-01-01

Policy mot hot och våld

Hälsopolicy

Policy för introduktion

Policy för kompetensutveckling

Policy för personalavgång och övertalighet

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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