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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Långa salongen, Borgen klockan 13:00-16:45

Beslutande

Niklas Larsson(C), ordförande §§ 19-25, 27-47, jäv § 26
Annelie Sebbe (S) tjänstgör för Niklas Larsson (C), § 26
Marika Bjerstedt Hansen (S), vice ordförande
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD)
Lotte Melin (C) §§ 19-36
Annelie Sebbe (S) tjänstgör för Lotte Melin (C), §§ 37-47
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgör för Johnny Ahlqvist (S)
Sonja Svenle-Pettersson (M) tjänstgör för Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Dag Ivarsson (M)
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Daniel Landin (S)
Hans Persson (SD)
Jimmy Ekborg (C) tjänstgör för Maria Owiredu (KD), §§ 19-30, 36-47, jäv § 31
Annelie Sebbe (C) tjänstgör för Maria Owiredu (KD), §§ 31-35
Tommy Augustsson (S)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Tjänstepersoner m.fl.:

Annelie Sebbe §§ 19-25

Kommundirektör, Petra Gummesson
Räddningschef, Jimmie Ask
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Tillväxtstrateg, Carl-Johan Löwenberg
Kommunikationsstrateg, Martina Lennartsson
HR-chef, Anna Olsson
Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias
Karlsson
Planarkitekt, Kettil Svensson
Chef för tekniska enheten, Anders Edwall
Kanslichef, Amra Eljami

Utses till justerare

Marika Bjerstedt Hansen (S) §§ 19-25,27-47 och Lotte Melin
(C) § 26

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 23 mars 2020, klockan 11:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Amra Eljami

Ordförande
Niklas Larsson (C) §§ 19-25, 27-47 och Marika Bjerstedt Hansen (S) §
26
Justerare
Marika Bjerstedt Hansen (S) §§ 925, 27-47 och Lotte Melin (C) § 26

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-24

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amra Eljami

Datum då anslaget tas ned

2020-04-15

19 - 47
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

Ärendelista

Justerandes sign

§ 19

Upprop och protokollets justering

§ 20

Godkännande av dagordning

§ 21

Information

§ 22

Anmälningar

§ 23

Anmälningar av delegationsbeslut

§ 24

Övergripande kompetensförsörjningsplan

§ 25

Riktlinje för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov

§ 26

Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för vattentjänster,
Skeingesjöns östra strand och utefter vägsträckningen Brunkelstorp Norra Gullarp - Osby

§ 27

Ny detaljplan för Tandläkaren 1

§ 28

Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24, 3:26

§ 29

Ny brandstation, Osby tätort

§ 30

Årsredovisning och bokslut 2019

§ 31

Om- och tilläggsbudget 2020

§ 32

Svar på granskning av intern kontroll

§ 33

Intern kontroll, återrapportering 2019

§ 34

Intern kontroll, plan för 2020

§ 35

Inköpspolicy för Osby kommun

§ 36

Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun
Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 37

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, från och med den 31 mars 2020

§ 38

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, från och med den
31 mars 2020

§ 39

Återrapportering av verkställighet av kommunstyrelsens beslut
perioden 2019-07-01 - 2019-12-31

§ 40

Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktigebeslut
perioden 2019-07-01 - 2019-12-31

§ 41

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

§ 42

Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V)

§ 43

Fjärrvärme i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma

§ 44

Industrihus i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma

§ 45

Osbybostäder AB, uppdrag till ombud vid årsstämma

§ 46

Skåne Blekinge Vattentjänst AB, uppdrag till ombud vid årsstämma

§ 47

Östra Göinge Renhållnings AB, uppdrag till ombud vid årsstämma

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 19
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsen utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till justerare för punkterna ett till åtta (1-8) samt tio till tjugonio (10-29). Lotte Melin (C) utses till
justerare för punkten nio (9).
Niklas Larsson (C) tjänstgör som ordförande under punkterna ett till åtta (18) samt tio till tjugonio (10-29) och anmäler jäv under punkten nio (9).
Vice ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), tjänstgör som ordförande i
Niklas Larssons (C) ställe under punkten nio (9).
Ordförande meddelar att justeringen sker på måndagen den 23 mars 2020
klockan 11:00.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 20
Godkännande av dagordning
-

-

-

Justerandes sign

Ärende fyra (4) ”Ansökan om borgen och lån – Osby IK”, utgår från
dagordningen och kommunstyrelsen kommer inte att återuppta ärendet i nuläget.
Extra ärenden läggs till under punkterna tjugosex till trettio (26-30) i
följande ordning:
26 – Fjärrvärme i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma
27 – Industrihus i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma
28 – Osbybostäder AB, uppdrag till ombud vid årsstämma
29 – Skåne Blekinge Vattentjänst AB, uppdrag till ombud vid årsstämma
30 – Östra Göinge Renhållnings AB, uppdrag till ombud vid årsstämma
Dagordningen godkänns med ovanstående ändringar.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 21
Information
Kommundirektören och räddningschefen informerar om covid-19:
Krisledningsorganisationen är aktiv, dock är krisledningsnämnden ännu inte
aktiv.
Det finns olika delar i krisledningsorganisationen, bland annat om krisledningsstab, krisledningsgrupp, pandemigrupp mm.
Kommunstyrelsens ordförande är ofta med på krisledningsgruppen trots att
han inte har mandat att ta beslut.
Om krisledningsnämnden aktiveras övertar de beslutsmandat från de enskilda nämnderna. Det är kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och
ersättare som är med i nämnden. Nämnden räknas för tillfället inte som aktiv och det är nämndens ordförande, och vid behov vice ordförande, som
bestämmer om nämnden ska aktiveras.
Kommunen har löpande kontakt med näringslivet för att veta hur näringslivet påverkas av covid-19.
Kommunala VD-ar har träffat kommundirektören för att stämma av läget
och informera om vilka åtgärder som har tagits och hur politiker har informerats. Det bestämdes att avstämningar kommer att ske varje vecka med de
kommunala bolagen.

Carl-Johan Löwenberg informerar:
Dialogmöte ”Samspelet” genomfördes mellan kommun och företag 202001-27. Enkäterna och andra mått pekar på behov av förbättrat arbete med
tillgänglighet, bemötande men även samordning.
Förslag från Carl-Johan Löwenberg är att kommunen ska en kontakt in, så
att företagen vet vem de ska vända sig till. Fokus bör också vara på tillgänglighet och att forma organisationen för långsiktigt arbete.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 22
Anmälningar
KS/2019:7 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar:
- Kommunstyrelsen i Olofströms beslut 2020-01-28, § 5 – Revidering
av styrdokument för SBVT, Skåne Blekning Vattentjänst AB.
Dnr KS/2020:21, inkommen 2020-02-05.
- Verksamhetsrapport konsumentvägledning 2019 Osby kommun,
från konsument Ljungby.
Dnr KS/2020:103, inkommen 2020-03-04.
- Remiss och missiv gällande ”Starkare kommuner – med kapacitet att
klara välfärdsuppdraget”.
Dnr KS/2020:107, inkommen 2020-03-06.
- Osby Nova, protokoll vid årsstämma 2019-04-15.
Dnr KS/2019:49, inkommen 2020-02-12.
- Resultaträkning Skåne Blekinge Vattentjänst AB för januari 2020.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-02-12.
- Miljö- och byggnämndens beslut 2020-02-27, § 17, ”Svar på revisionsrapport – Granskning av intern styrning och kontroll”.
Dnr KS/2020:31.
- Miljö- och byggnämndens beslut 2020-02-27, § 16, ”Årsbokslut med
verksamhetsberättelse för 2019”.
Dnr KS/2020:4.
- Miljö- och byggnämndens beslut 2019-12-12, § 104 inklusive bilagor, ”Tillsynsplan alkoholtillsyn 2020, servering av alkoholdrycker
och försäljning av folköl”.
Dnr KS/2020:48.
- Miljö- och byggnämndens beslut 2020-0130, § 4, ”Nomineringar till
Skånes miljö- och hälsoskyddsförbund”.
Dnr KS/2020:53.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

- Miljö- och byggnämndens beslut 2020-01-30, § 7 inklusive bilagor,
”Verksamhetsplan för byggverksamheten 2020”.
Dnr KS/2020:57.
- Protokoll vid konstituerande styrelsemöte Unikom, 2019-12-19.
Dnr KS/2020:67, inkommen 2020-02-10.
- Bolagsstämma Unikom, 2019-12-19.
Dnr KS/2020:67, inkommen 2020-02-10.
- Unikom:s tjänsteskrivelse ”Ny kommunal borgen”, daterad 2019-1212.
Dnr KS/2020:67, inkommen 2020-02-10.
- Unikom:s tjänsteskrivelse ”Upplåning Kommuninvest”, daterad
2019-12-12.
Dnr KS/2020:67, inkommen 2020-02-10.
- Protokoll vid styrelsemöte Unikom 2020-02-13.
Dnr KS/2020:67, inkommen 2020-02-27.
- Protokoll vid styrelsemöte Skåne Blekinge Vattentjänst AB, daterad
2020-01-20.
Dnr KS/2020:18, inkommen 2020-01-29.
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 19, ”Fastighetsförvärv del av Killeberg 1:1, Killeberg 1:27 och Loshult 3:13” inklusive bilagor.
Dnr KS/2020:7.
- Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 20, ”Fastighetsförvärv Gästgivaren 11", inklusive bilagor.
Dnr KS/2020:7.
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-25, § 13, ”Lokalbehovsinvesteringsplan 2021-2025”, inklusive bilagor.
Dnr KS/2020:7.
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-25, § 14, ”Riktlinjer
tillsyn enskild verksamhet”, inklusive bilagor.
Dnr KS/2020:7.
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-25, § 15, ”Riktlinjer
bidrag enskild verksamhet”, inklusive bilagor.
Dnr KS/2020:7.
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-02-25, § 23, ”Arkivbeskrivning”, inklusive bilagor.
Dnr KS/2020:9.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 31, ”Pågatåg
Nordost/Krösatåg Hässleholm-Växjö”.
Dnr KS/2020:82.
- Avtal, daterad 2020-02-05, och minnesanteckningar från styrgruppen Pågatåg Nordost, daterade 2019-11-29.
Dnr KS/2020:68.
- Sveriges kommuner och regioner, ”Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner
om psykisk hälsa 2020” och ”Insatser inom området psykisk hälsa”,
daterade 2020-01-31.
Dnr KS/2020:49, inkomna 2020-02-03.
- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”En starkare skydd för
välfärdssystemen”.
Dnr KS/2020:51, inkommen 2020-02-03.
- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”Ett nytt läkarintyg för
sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter
dag 14”.
Dnr KS/2020:46, inkommen 2020-01-30.
- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”Tekniksprångsavtalet
20”.
Dnr KS/2020:47, inkommen 2020-01-31- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott”.
Dnr KS/2020:58, inkommen 2020-01-05.
- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”Internränta för år 2021”.
Dnr KS/2020:62, inkommen 2020-02-07.
- Sveriges kommuner och regioner och socialdepartementet, ”Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus” och ”Överenskommelse mellan staten
och Sveriges kommuner och regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus”.
Dnr KS/2020:65, inkommen 2020-02-10.
- Promemoria och remiss gällande ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik.
Dnr KS/2020:66, inkomna 2020-02-10.
- Sveriges kommuner och regioner och socialdepartementet, ”Meddelande från styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och regioner om strategi för genomförande av Vision
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

ehälsa 2025” och ”En strategi för genomförande av Vision e-Hälsa
2025”.
Dnr KS/2020:71, inkomna 2020-02-12.
- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”Budgetförutsättningar
för åren 2020-2023”.
Dnr KS/2020:74, inkommen 2020-02-14.
- Sveriges kommuner och regioner, ”Samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård”.
Dnr KS/2020:78, inkommen 2020-02-18.
- Sveriges kommuner och regioner, cirkulär, ”Överenskommelse om
Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd”.
Dnr KS/2020:79, inkommen 2020-02-18.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 23
Anmälningar av delegationsbeslut
KS/2020:8 000
Kommunstyrelsens beslut
- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning daterad 24 april 2019, § 90. Nummer enligt delegationsordningen anges som
förkortning (dlnr).
Hälsa- och välfärdsnämnden
Delegationsbeslut ”Överenskommelse om lön”, undertecknad av Helena
Ståhl den 23 januari 2020. Dlnr 4.5.
Övrigt
Näringslivs- och tillväxtdelegationens protokoll 2020-02-18.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 24
Övergripande kompetensförsörjningsplan
KS/2019:342 010
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
- ”Övergripande kompetensförsörjningsplan”, daterad 2019-11-27 antas att gälla för Osby kommun från och med 2020-04-01.
Beslutsgång
Niklas Larsson (C) yrkar att kompetensförsörjningsplanen börjar gälla från
och med 2020-04-01 eftersom ärendet inte har tagits upp på kommunstyrelsen förra gången och tas inte upp på kommunfullmäktige förrän 2020-03-30.
Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att kartlägga nuläget i organisationen, identifiera och ge en samlad bild av kommunens framtida behov samt
identifiera ett antal insatser på kommunövergripande nivå för att arbeta med
kommunens kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckling.
Kompetensförsörjningsplanen tar ut riktningen för att genom ett systematiskt, långsiktigt sätt säkerställa det framtida behovet av kompetens till Osby
kommun. Planen innehåller prognoser för framtida rekryteringsbehov samt
en omvärldsanalys. Arbetet är en gemensam angelägenhet för kommunens
olika verksamheter då många delar i arbetet landar i kommunens arbetsgivarvarumärke vilket vi har gemensamt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 2019-12-12, § 10.
Tjänsteskrivelse ”Övergripande kompetensförsörjningsplan”, daterad den 3
december 2019, från HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra
Gummesson.
Skrivelse ”Övergripande kompetensförsörjningsplan”, daterad 2019-11-27,
från HR-chef Anna Olsson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 25
Riktlinje för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov
KS/2020:90 299
Kommunstyrelsens beslut
-

Riktlinjerna för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov, daterade
den 7 januari 2020, fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med tjänstemän från samtliga förvaltningar tagit fram riktlinjer för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov. Förslaget (se bilaga 1) har stämts av med berörda nämnder vid möte
den 16 december 2019 där ordförande och vice ordförande i nämnderna var
kallade.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 10.
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov”,
daterad den 15 januari 2020, från förvaltningschef Mathias Karlsson.
PowerPoint presentation, ”Beslutsprocess vid förändrat lokalbehov 201912-16”, daterad den 17 januari 2020.
Skrivelse ”Riktlinjer för beslutsprocess vid förändrat lokalbehov”, daterad
den 7 januari 2020, från samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef, Mathias Karlsson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 26
Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för
vattentjänster, Skeingesjöns östra strand och utefter
vägsträckningen Brunkelstorp - Norra Gullarp - Osby
KS/2020:91 346
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

-

Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 145 upphävs i den del
som gäller särtaxa för fastigheter inom verksamhetsområde vattentjänster, Skeingesjöns östra sida och utefter vägsträckningen Bunkelstorp-Norra Gullarp-Osby.
Beslutet innebär att ordinarie taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska tillämpas.

Jäv, ordförandeskap och justering
Niklas Larsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta
ärende. Annelie Sebbe (S) tjänstgör för Niklas Larsson (C). Vice ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), tjänstgör som ordförande under ärendet. Lotte Melin (C) utses till justerare för paragrafen.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 november 2013 beslutade kommunfullmäktige § 145 att anslutningsavgiften för fastigheter inom det utökade verksamhetsområdet sätts
enligt särtaxa 150.000 kronor inklusive moms för avlopp 30.00 kronor inklusive moms för vatten. Särtaxan innebär en högre kostnad för fastighetsägarna än om ordinarie taxa används.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 13.
Tjänsteskrivelse ”Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för vattentjänster, Skeingesjöns östra strand och utefter vägsträckningen BunkelstorpNorra Gullarp-Osby”, daterad den 14 januari 2020, från förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 13.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 27
Ny detaljplan för Tandläkaren 1
KS/2020:92 214
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Detaljplan för Tandläkaren 1, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset).
Avsikten med planarbetet är att möjliggöra ett bredare användningsområde
med bostäder i byggnaden på Tandläkaren 1.
Gällande detaljplan för fastigheten vann laga kraft 2016-10-15. Planen
anges centrumändamål, vårdändamål, handelsändamål, kontorsändamål och
skoländamål (för gymnasium och vuxenutbildning). Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut planområdet som handelcentrum.
I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av tegelfasader i rött, gult och grått. Någon enstaka träbyggnad finns också i kombination med ett fåtal putsade fasader. Kvarteret Tandläkaren är kraftigt exploaterat i två till fyra våningar.
Sedan en tid tillbaka har bostäder diskuterats som kompletterande användningsområde till byggnaden för att göra den mer attraktiv.
Efter samrådet har Länsstyrelsen inkommit med krav på komplettering i
detaljplanen angående buller och risksituationen för införandet av bostadsändamål. En buller- och riskanalys har tagits fram och kompletteringar i
planhandlingarna har gjorts. Förtydligande om hur södra stambanan som
riksintresse påverkas har även kompletterats.
Efter granskningen har Länsstyrelsen fortsatt haft synpunkter på bullerutredningen. Kompletteringar har gjorts i både detaljplanen och bullerutredningen. Planen handläggs med utökat förfarande.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 15.
Tjänsteskrivelse ”Ny detaljplan för fastigheten Tandläkaren 1”, daterad den
12 februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Justerandes sign
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Plan- och genomförandebeskrivning ”Ny detaljplan för Tandläkaren 1”,
daterad den 12 februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Granskningsutlåtande ”Ny detaljplan för Tandläkaren 1”, daterad den 12
februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Fastighetsförteckning ”Förändring av detaljplan För tandläkaren 1”, daterad
den 5 juni 2019, från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 28
Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24, 3:26
KS/2020:93 252
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

-

Avtal för Osby Hasslaröd 3:23, Osby Hasslaröd 3:3, Osby Hasslaröd
2:24 och Osby Hasslaröd 3:26, godkänns.
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna köpebrev och genomföra fastighetsköpen av Osby Hasslaröd 3:23, Osby Hasslaröd
3:3, Osby Hasslaröd 2:24 och Osby Hasslaröd 3:26.
Finansiering på 10.760.000 kronor sker via omdisponering.

Beslutsgång
Chef för tekniska enheten presenterar förslaget för kommunstyrelsen. Beslutet från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen är detsamma i
första två punkter förutom att samhällsbyggnadsförvaltningen nu föreslår
kommunstyrelsen att det i punkten tre ändras från att kommunfullmäktige
avsätter 10.760.000 kronor i investeringsbudgeten för 2020 till att finansiering på 10.760.000 kronor sker via omdisponering.
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till ändring.
Sammanfattning av ärendet
Försäljningen av tomtmark har de senaste åren för Osby tätort och befintlig
mark och detaljplaner börjar ta slut. I dagsläget genomförs detaljplanerna
vid Kråkeskogen och Marklund för att skapa ytterligare 20 försäljningsbara
tomter till bostäder.
Inköp av mark behövs för att möta det framtida behovet och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fyra fastigheter köps in och att detaljplanearbetet påbörjas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 18.
Tjänsteskrivelse ”Fastighetsförvärv Hasslaröd 3:23, 3:3. 2:24, 3:26”, daterad
den 11 februari 2020, från chef för tekniska enheten Anders Edwall och
förvaltningschef Mathias Karlsson.
Värdering Hasslaröd 3:23
Värdering Hasslaröd 3:3
Justerandes sign
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Värdering Hasslaröd 2:24
Värdering Hasslaröd 3:26

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 29
Ny brandstation, Osby tätort
KS/2020:95 299
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Lokalisering av ny brandstation blir på fastigheten Osby Dragspelet
1.
Projektering av ny brandstation påbörjas.

Beslutsgång
Hans Persson (SD) yrkar att:
- Lokalisering av ny brandstation blir på Mossvägen vid riksväg 15.
- Projektering av ny brandstation påbörjas.
Niklas Larsson (C), med instämmande från Marika Bjerstedt Hansen (S) och
Tommy Augustsson (S), yrkar att:
- Lokalisering av ny brandstation blir på fastigheten Osby Dragspelet
1.
- Projektering av ny brandstation påbörjas.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen
har beslutat enligt hans eget yrkande. Omröstning begärs.
Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.
Nej-röst innebär bifall till Hans Perssons (SD) yrkande.
Med åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster enligt omröstningslista har
kommunstyrelsen bifallit Niklas Larssons (C) yrkande.
Namn och partibeteckning
Ewa Bejvel (SD)
Lotte Melin (C)
Ingmar Bernthsson (S)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Agneta Malm (S)
Kristof Pall (SD)
Dag Ivarsson (M)
Lars Andreasson (S)
Hans Persson (SD)
Jimmy Ekborg (C)
Tommy Augustsson (S)
Marika Bjerstedt Hansen (S)
Niklas Larsson (C)
Justerandes sign

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Reservationer
Ewa Bejvel (SD), Sonja Svenle-Pettersson (M), Kristof Pall (SD), Dag
Ivarsson (M) och Hans Persson (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 26.
Tjänsteskrivelse ”Ny brandstation, Osby tätort”, daterad den 7 februari
2020, från chef för tekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Förenklad förstudie för brandstationen, ny- eller ombyggnad, daterad den 6
november 2019, från chef för tekniska enheten Anders Edwall.
Skrivelse ”Komplettering utredning ny brandstation, Osby tätort”, daterad
den 7 februari 2020, från chef för tekniska enheten Anders Edwall.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 193.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 30
Årsredovisning och bokslut 2019
KS/2020:4 049
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun
hade god ekonomisk hushållning för år 2019.

-

Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte
har något negativt resultat att återställa 2019, godkänns.

-

Ett belopp på 8,1 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2019 med bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd
redovisning) och verksamhetsberättelser.
Årsredovisning 2019 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Osby kommun redovisar för år 2019 ett resultat på 26,9 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 16,2 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat
att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen möjlighet att avsätta 8,1 mnkr till resultatutjämningsreserven.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 20.
Tjänsteskrivelse ”Bokslut och årsredovisning för år 2019”, daterad 2020-0219, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Presentation – Årsredovisning 2019, version 2020-02-19
Årsredovisning 2019.
Bokslut 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign
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§ 31
Om- och tilläggsbudget 2020
KS/2020:73 041
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Tilläggsbudget drift
1. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med
655 tkr
2. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget utökas med
1 320 tkr
3. Hälsa- och välfärdsnämndens driftbudget utökas med 3 500 tkr
Summa
5 475 tkr
Finansiering sker enligt följande:
4. Verksamhet 94008 Tilläggsbudget
2 200 tkr
5. Verksamhet 94005 Finansiella kostnader
2 000 tkr
6. Minskning av Årets resultat
1 275 tkr
Summa
5 475 tkr
7. Tilläggsbudget till Hälsa- och välfärdsnämnden villkoras till att enbart
användas för arbetsmarknadspolitiska anställningar och att uppföljning sker
på kommunstyrelsen i december.
- Om och tilläggsbudget investering
1. Investeringsbudgeten utökas med 66 074 tkr.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel.
- Omdisponering driftbudget
1. Budget för verksamheten bilpool, 200 tkr, överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Budget för verksamhet, abonnemang fiber, överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
3. Budget för verksamhet, intäkter kost äldreomsorg, -8 100 tkr, överförs
från hälsa- och välfärdsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
4. Budget p g a administrationsförändring överförs från:
- Miljö- och byggnämnd
353 tkr
- Hälsa- och välfärdsnämnd 1 068 tkr
- Barn- och utbildningsnämnd 560 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnd
373 tkr
Till:
- Kommunstyrelsen
2 354 tkr

Justerandes sign
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Jäv och ajournering
Jimmy Ekborg (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta
ärende. Annelie Sebbe (S) tjänstgör i hans ställe.
Ajournering begärs och sker kl. 15:57-16:02 för partipolitiska överläggningar. Inga yrkanden anges efter ajourneringen och kommunstyrelsen beslutar
enligt presenterat förslag från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Barnkonsekvensanalys
Bedömningen är att aktuella punkter i ärendet inte berör barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till om- och tilläggsbudget 2020. Enligt anvisningarna avses i
första hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag kan också genomföras.
Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2020 avser 5 475 tkr driftkostnader.
Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 69,6 mnkr
(Varav VA-investeringar 17,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår
till 196 mnkr.
Om ca 70 mnkr tilläggsbudgeteras så kommer 2020 års investeringsbudget
att totalt uppgå till 266 mnkr vilket är ett högt belopp.
Finansiering
Finansiering av drift kan ske från ks medel för tilläggsbudget, vht 94008,
med 2 200 tkr. Finansiering kan också ske genom minskning av budgeten
för räntekostnader. Ränteläget är fortsatt lågt och bedömningen är att årets
budgetbelopp i detta läge kan minskas med 2 000 tkr. För resterande del på
1 275 tkr finns i nuläget inget finansieringsförslag.
Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande
av likvida medel. Det kan inte uteslutas att låneramen kan behövas utökas
senare under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 21.
Skrivelse ”Om- och tilläggsbudget 2020 Osby kommun”.
Skrivelse ”Tilläggsbudget 2020, investeringar, tkr”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 32
Svar på granskning av intern kontroll
KS/2020:31 007
Kommunstyrelsens beslut
-

Tjänsteskrivelse ”Svar på revisionsrapport – Granskning av intern
styrning och kontroll”, daterad 2020-02-17, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson antas som
kommunstyrelsens svar till revisorerna.

-

Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera policy och
riktlinjer för intern kontroll för att förtydliga tidplanen för de olika
aktiviteterna under året.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av intern styrning och
kontroll. Revisorerna önskar svar med anledningen av granskningen före
den 25 mars 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till
svar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 22.
Tjänsteskrivelse ”Svar på revisionsrapport – Granskning av intern styrning
och kontroll”, daterad 2020-02-17, från ekonomichef Gunnar Elvingsson
och kommundirektör Petra Gummesson.
Revisorernas missivbrev ”Granskning av intern styrning och kontroll”, daterad 2020-01-21.
Granskningsrapport – Granskning av intern styrning och kontroll, inkommen 2020-01-21, från PwC.

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige, för information och anmälan
Kommunens nämnder
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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§ 33
Intern kontroll, återrapportering 2019
KS/2020:80 040
Kommunstyrelsens beslut
-

Osby kommun hade, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter, en tillfredsställande intern kontroll 2019.
Det finns dock förbättringsområden och en del noteringar från
nämndernas rapporter har gjorts.

-

Styrelsen och nämnderna ska beakta följande i det fortsatta arbetet
med intern kontroll:

•

Bruttolista ska finnas med vid bedömning och redogörelse för de
risker nämnden ser. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna
punkterna ut punkter för intern kontroll. Detta ger en tydligare riskoch väsentlighetsanalys.
Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög bör
komma med i den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas och
följas upp i den löpande verksamheten.
Redovisning av kontrollen ska ske enligt plan, förutom vid bokslut,
även vid delårsbokslut där så är möjligt. För vissa punkter gäller att
endast uppföljning vid bokslut är möjligt.
Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som framkommer ska tydligt framgå av nämnds beslut om intern
kontroll

•

•

•

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina
mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas.
I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas
ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en
god intern kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna
kontrollens kvalitet.
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Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern
kontroll 2019 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och
kommunala helägda bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i
nämndernas rapporter men följande noteringar har ändå gjorts:
-

-

Bruttolista ska finnas med vid bedömning och redogörelse för de
risker förvaltningen ser. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna punkterna ut punkter för intern kontroll.
Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög
bör komma med i den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas
och följas upp i den löpande verksamheten.

Redovisning av kontrollen ska ske enligt plan, förutom vid
boklsut, även vid delårsbokslut där så är möjligt. För vissa punkter
gäller att endast uppföljning vid bokslut är möjligt.
Det finns också förbättringsområden för den interna kontrollen om revisionen har kommit fram till i en granskning under 2019. Detta gäller främst
framtagande av risk- och väsentlighetsanalys, uppföljning av den interna
kontrollen under verksamhetsåret, förtydligande av de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som framkommer i den interna
kontrollen.
-

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 23.
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av intern kontroll 2019”, daterad 2020-02-19,
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Rapport – Intern kontroll 2019, kommunens nämnder
Rapport – Intern kontroll 2019, Fjärrvärme i Osby AB
Rapport – Intern kontroll 2019, Industrihus AB
Rapport – Intern kontroll 2019, Osbybostäder AB

Beslutet skickas till
Kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet
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§ 34
Intern kontroll, plan för 2020
KS/2020:5 040
Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsens förslag för intern kontroll 2020 fastställs.
- Nämnderna ska beakta följande punkter i det fortsatta arbetet med den
interna kontrollen.
-

Motivering/riskbedömning ska alltid finnas i planen
Bruttolista ska alltid finnas med riskbedömningar för att nämnden
ska kunna välja punkter.
Vissa krav på risk alternativt konsekvens bör gälla för att komma
med i intern kontroll.
Kommentarer med en utförligare riskanalys i text bör läggas separat
för de punkter som föreslås.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa
en plan för intern kontroll.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan
2020 för de olika verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen har också, inom ramen för kommunstyrelsen
uppsiktsplikt och samordningsansvar, tagit del av övriga nämnders planer
för intern kontroll 2020.
Följande noteringar har gjorts:
- Motivering/riskbedömning ska alltid finnas i planen, saknas i vissa
nämnder
- Bruttolista ska alltid finnas med riskbedömningar för att nämnden
ska kunna välja punkter.
- Vissa krav på risk alternativt konsekvens bör gälla för att komma
med i intern kontroll.
- Kommentarer med en utförligare riskanalys i text bör läggas separat
för de punkter som föreslås. Finns i dag endast hos Hälsa- och välfärdsnämnden
Noteringarna ska ses som förbättringsområden i det fortsatta arbetet med
intern kontroll.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 24.
Tjänsteskrivelse ”Plan för intern kontroll 2020”, daterad 2020-02-19, från
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, hälsa- och välfärdsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö
och byggnämnden.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunens nämnder
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§ 35
Inköpspolicy för Osby kommun
KS/2020:54 003
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Inköpspolicy för Osby kommun antas.

Barnkonsekvensanalys
Inköpspolicyn antas i sig inte ha några konsekvenser för barn. Sådana konsekvenser bedöms istället i samband med respektive inköp.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommuns upphandlingsenhet har utarbetat ett nytt förslag till Inköpspolicy. Policyn ska gälla för samtliga kommunala inköp såväl i förvaltningar
som bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 25.
Näringslivs- och tillväxtdelegationens förslag till beslut 2020-02-18, § 4.
Tjänsteskrivelse ”Inköpspolicy för Osby kommun”, daterad 2020-02-11,
från tillväxtstrateg Carl-Johan Löwenberg och kommundirektör Petra
Gummesson.
Inköpspolicy Osby kommun

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 36
Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun
KS/2019:268 203
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter Osby kommun”, daterad
2020-01-16, antas.

-

Taxan ersätter och upphäver den av kommunfullmäktige antagna
taxa 2006-09-11, § 63.

Sammanfattning av ärendet
En ny taxa för tjänster gällande kopiering och utskrifter har tagits fram då
den senast antagna taxan antogs av kommunfullmäktige 2006-09-11, § 63.
Den nya taxan föreslås därför att gälla istället för den gamla taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 26.
Tjänsteskrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter”, daterad 2020-01-16,
från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ”Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun”, från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 37
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder
för mandatperioden 2019-2022, från och med den 31
mars 2020
KS/2018:489 003
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022 revideras enligt skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns
nämnder för mandatperioden 2019-2022 (Utkast 2020-03-18)”, antas
gälla från och med den 31 mars 2020.

Beslutsgång och ajournering
Ajournering begärs för partipolitiska överläggningar och genomförs kl.
16:17-16:24.
Niklas Larsson (C) yrkar att reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022 revideras enligt skrivelse ”Reglemente för Osby
kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022 (Utkast 2020-03-18)”,
antas gälla från och med den 31 mars 2020. Detta innebär att reglementet,
förutom de ursprungliga ändringarna, efter kommunstyrelsens sammanträde
ändras till att varje nämnd är ansvarig för namnsättning av egna
verksamhetslokaler.
Tommy Augustsson (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott efter
förslag från berörd nämnd ska ansvara för namnsättningen av egna
verksamhetslokaler. Om kommunstyrelsens arbetsutskott inte anser samma
som berörd nämnd ska förslaget skickas tillbaka till nämnden.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande
bifallet. Omröstning begärs.
Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) yrkande.
Nej-röst innebär bifall till Tommy Augustssons (S) yrkande.
Med sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster, enligt omröstningslista nedan,
beslutar kommunstyrelsen att bifalla Niklas Larssons (C) yrkande.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen
Namn och partibeteckning
Ewa Bejvel (SD)

Ja

Nej

X

Annelie Sebbe (S)

X

Ingmar Bernthsson (S)

X

Sonja Svenle-Pettersson (M)

X

Agneta Malm (S)

X

Kristof Pall (SD)

X

Dag Ivarsson (M)

X

Lars Andreasson (S)

X

Hans Persson (SD)

X

Jimmy Ekborg (C)

X

Tommy Augustsson (S)

X

Marika Bjerstedt Hansen (S)

X

Niklas Larsson (C)

Avstår

X

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. Beslut som fattas i nämnderna med hjälp av reglementet kan på ett eller annat sätt beröra barn.
Sammanfattning av ärendet
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019-2022 sker på grund av mindre redaktionella ändringar och ändring av
ansvarig nämnd/verksamhet. Ändringarna omfattar miljö- och byggnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens ledningsfunktion.
De delar som föreslås att tas bort är överstrukna och markerade med gult
och de delar som ska skrivas om eller läggas till i dokumentet är markerade
med gult.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 27.
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, från och med den 31 mars 2020”, daterad den
12 februari 2020, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019-2022 (Utkast 2020-02-12)”.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 38
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, från
och med den 31 mars 2020
KS/2018:794 012
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag på ny arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2019–2022, daterad den 31 januari 2020, antas.

Beslutsgång
Dag Ivarsson (M) yrkar att det i den föreslagna arbetsordningen för
kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022, daterad den 31 januari
2020 tas bort förslag om justeringspersoner av kommunfullmäktigeprotokoll
och att ursprunglig text behålls.
Niklas Larsson (C) yrkar att förslag på ny arbetsordning för
kommunfullmäktige för mandatperioden 2019–2022, daterad den 31 januari
2020, antas. Han yrkar därmed avslag på Dag Ivarssons (M) yrkande.
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande
bifallet.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har fått i uppdrag att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2019–2022. Föreslagna ändringar omfattar § 36
Interpellationer och § 44 Justering av protokoll. Föreslagna ändringar är
markerad med gul text.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 30.
Tjänsteskrivelse ”Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022”, daterad 2020-02-20, från kommunsekreterare Robin
Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2019-2022, utkast 2020-01-31.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 39
Återrapportering av verkställighet av
kommunstyrelsens beslut perioden 2019-07-01 - 201912-31
KS/2020:27 000
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-31, 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 2020-02-26, § 29.
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av verkställighet av kommunstyrelsens
beslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-31”, daterad 2020-01-21, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Rapport ”Återrapportering av verkställighet – Kommunstyrelsen”, kvartal 2
2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 40
Återrapportering av verkställighet av
kommunfullmäktigebeslut perioden 2019-07-01 - 201912-31
KS/2020:28 000
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2019-0701 – 2019-12-31, 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 arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 28.
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktigebeslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-31”, daterad 2020-01-21, från
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Rapport ”Återrapportering av verkställighet – Kommunfullmäktige”, kvartal
2 2019.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 41
Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet Marie Winther (V)
KS/2019:369 000
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommundirektören får i uppdrag att utreda förslaget i motionen om
denna ska bifallas, avslås eller anses vara besvarad.
Förslag till beslut presenteras för kommunstyrelsen den 8 april 2020
och kommunfullmäktige den 27 april 2020.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar efter diskussion att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förslaget i motionen om denna ska bifallas, avslås eller anses
vara besvarad. Förslag till beslut presenteras för kommunstyrelsen den 8
april 2020 och kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 15.
Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen den 12
december 2019, från Marie Winther (V)

Beslutet skickas till
Kommundirektör, Petra Gummesson

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 42
Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V)
KS/2019:370 530
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommundirektören får i uppdrag att utreda förslaget i motionen om
denna ska bifallas, avslås eller anses vara besvarad.
Förslag till beslut presenteras för kommunstyrelsen den 8 april 2020
och kommunfullmäktige den 27 april 2020.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar efter diskussion att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förslaget i motionen om denna ska bifallas, avslås eller anses
vara besvarad. Förslag till beslut presenteras för kommunstyrelsen den 8
april 2020 och kommunfullmäktige den 27 april 2020.
Sammanfattning av ärendet
I motionen ”Ringlinje i Osby”, inkommen den 12 december 2019, yrkar
Marie Winther (V) att:
- Kommunen köper till en ringlinje runt Osby i enlighet med motionens intentioner.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 14.
Motion ”Ringlinje i Osby”, inkommen den 12 december 2019, från Marie
Winther.

Beslutet skickas till
Kommundirektören, Petra Gummesson
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Expedierat

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

38(43)

Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 43
Fjärrvärme i Osby AB, uppdrag till ombud vid
årsstämma
KS/2020:118 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunens ombud får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2019, i Fjärrvärme i Osby AB rösta för:
1. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
2. En utdelning om 30 000 kr motsvarande summan av tillskjutet kapital 1 000 000 kr multiplicerat med tre (3) %.
3. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
4. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
den verkställande direktören.
5. I övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt
bolagsordningen ska behandla.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del
av preliminär årsredovisning för Fjärrvärme i Osby AB.
Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på de kommunala bolagens bolagsstämmor ska kommunen lämna uppdrag till ombud/ersättare inför bolagsstämman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Fjärrvärme i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma”, daterad den 13 mars 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson
och kommundirektör Petra Gummesson.
Preliminär årsredovisning för 2019 för Fjärrvärme i Osby AB.

Beslutet skickas till
Kommunens ombud och ersättare vid årsstämma i Fjärrvärme i Osby AB
2019.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 44
Industrihus i Osby AB, uppdrag till ombud vid
årsstämma
KS/2020:119 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunens ombud får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2019, i Industrihus i Osby AB rösta för
1. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
2. En utdelning om 22 500 kr motsvarande summan av tillskjutet kapital 750 000 kr multiplicerat med tre (3) %.
3. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
4. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
den verkställande direktören.
5. I övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt
bolagsordningen ska behandla.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del
av preliminär årsredovisning för Industrihus i Osby AB.
Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på de kommunala bolagens bolagsstämmor ska kommunen lämna uppdrag till ombud/ersättare inför bolagsstämman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Industrihus i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma”, daterad den 13 mars 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson
och kommundirektör Petra Gummesson.
Preliminär årsredovisning för 2019 för Industrihus i Osby AB.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunens ombud och ersättare vid årsstämma i Industrihus i Osby AB
2019.
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 45
Osbybostäder AB, uppdrag till ombud vid årsstämma
KS/2020:120 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunens ombud får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2019, i Osbybostäder AB rösta för
1. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
2. En utdelning om 236 600 kr motsvarande summan av tillskjutet kapital 26 000 000 kr, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 2019, -0,09%, plus en (1) procentenhet.
3. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
4. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
den verkställande direktören.
5. I övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt
bolagsordningen ska behandla.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del
av preliminär årsredovisning för Osbybostäder AB.
Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på de kommunala bolagens bolagsstämmor ska kommunen lämna uppdrag till ombud/ersättare inför bolagsstämman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ”Osbybostäder AB, uppdrag till ombud vid årsstämma”,
daterad 2020-03-13, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Osbybostäder AB, preliminär årsredovisning för 2019.
Beslutet skickas till
Kommunens ombud och ersättare vid årsstämma i Osbybostäder AB 2019.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 46
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, uppdrag till ombud
vid årsstämma
KS/2020:125 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunens ombud får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2019, i Skåne Blekinge Vattentjänst AB rösta för
1. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
2. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
3. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
den verkställande direktören.
4. I övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt
bolagsordningen ska behandla.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del
av preliminär årsredovisning för Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT).
Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på de kommunala bolagens bolagsstämmor ska kommunen lämna uppdrag till ombud/ersättare inför bolagsstämman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ”Skåne Blekinge Vattentjänst AB, uppdrag till ombud vid
årsstämma”, daterad 2020-03-16, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och
kommundirektör Petra Gummesson.
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, preliminär årsredovisning för 2019.

Beslutet skickas till
Kommunens ombud och ersättare vid årsstämma i Skåne Blekinge Vattentjänst AB 2019.
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-18
Kommunstyrelsen

§ 47
Östra Göinge Renhållnings AB, uppdrag till ombud vid
årsstämma
KS/2020:126 006
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunens ombud får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2019, i Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) rösta för
1. Fastställelse av resultat- och balansräkning.
2. Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
3. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
den verkställande direktören.
4. I övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt
bolagsordningen ska behandla.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del
av årsredovisning för ÖGRAB.
Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på de kommunala bolagens bolagsstämmor ska kommunen lämna uppdrag till ombud/ersättare inför bolagsstämman.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ”Östra Göinge Renhållnings AB”, daterad 2020-03-16,
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
ÖGRAB, årsredovisning för 2019.

Beslutet skickas till
Kommunens ombud och ersättare vid årsstämma 2019 i ÖGRAB

Justerandes sign
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