
 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(61) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27  

 

 
 Plats och tid Granada, Lönsboda klockan 18:30 – 22:20  

Beslutande Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Ann-Sofie Magnusson (C) 
Ingvar Andrén (C) 
Magnus Augustsson (C) 
Staffan Lutterdal (L) 
Maritha Forsberg (S) §§ 74–99. 101–104 
Ann-Britt Olsson (S) §§ 74–99. 101–104 
Karl-Yngve Andersson (S)  

Tjänstemän: 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
  

Utses till justerare Ingmar Bernthsson (S) och Carl Bejvel (SD)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdag den 7 oktober 2021, klockan 11.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
74–104 

 Robin Skoglund   
 
 Ordförande   
 Dag Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Ingmar Bernthsson (S) Carl Bejvel (SD)  
 

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

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2021-09-27  

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-08 Datum då anslaget tas ned 2021-10-31 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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Närvarolista 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Marika Bjerstedt Hansen (S) Michael Svensson (S) 
Carl Bejvel (SD)  
Niklas Larsson (C)  
Lars-Anton Ivarsson (M)  
Daniel Landin (S)  
Jan Kornemalm (SD) Johnny Eriksson (SD) 
Agneta Malm (S)  
Jimmy Ekborg (C)  
Sonja Svenle-Pettersson (M)  
Maria Owiredu (KD)  
Hans Persson (SD) Tom stol § 100 
Tommy Augustsson (S)  
Ingmar Bernthsson (S)  
Lotte Melin (C)  
Ewa Bejvel (SD)  
Lage Frej (M)  
Maria Reimer (S)  
Jörgen Nilsson (SD)  
Yvonne Strömberg (S)  
Eva Bendz Johansson (C)  
Marie Winther (V) Göran Bengtsson (V) 
Maria Ernstsson (S)  
Lars-Erik Svensson (M)  
Johan Nilsson (SD)  
Erling Persson (L)  
Nathalie Folkunger- Hellqvist (S)  
Anderas Andersson (KD)  
Ulla Ekdahl (C) Mats Ernstsson (C) 

Kristof Pall (SD)  
Karin Augustsson (S)  Maritha Forsberg (S) § 100 
Dag Ivarsson (M)  
Mikael Roslund (SD)  
Johnny Ahlqvist (S) Ann-Britt Olsson (S) § 100 
Ida Gustafsson (C)  
Sandra Bahceci (S) Kjell Nilsson (S) 
Jonas Matsson (SD)  
Kevin Fager (M)  
Henry Nilsson (C)  
Arne Gustavsson (S)  
Håkan Carlsson (SD) Marie-Louise Eriksson (SD) 

Fahrudin Fajko-Zulfic (S)  
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Ärendelista 
 
§ 74 Upprop och protokollets justering 

§ 75 Godkännande av dagordning 

§ 76 Anmälningar 

§ 77 Information 

§ 78 Frågestund 

§ 79 Allmänhetens frågestund 

§ 80 Budget 2022, finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023-2024 

§ 81 Driftramar, budget 2022 

§ 82 Investeringsbudget 2022 

§ 83 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2022 

§ 84 Kommunal skattesats för år 2022 

§ 85 Reglementet för Osby kommuns nämnder, mandatperioden 2019–
2022 

§ 86 Reglemente lokalt brottsförebyggande råd 

§ 87 Uppföljning handlingsplan fullmäktigeberedningen - Framtidens 
äldreomsorg 2016–2030 

§ 88 Riktlinjer kriskommunikation 

§ 89 Taxa för allmän förskola 

§ 90 Informationshanteringsplan för Osby kommun 

§ 91 Parkeringsnorm för Osby centrum 
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§ 92 Svar på motion - Anläggande av yta för att gynna pollinatörer på det 
gamla koloniområdet - Kristdemokraterna (KD) 

§ 93 Medborgarförslag - Hundrastgård i Visseltofta 

§ 94 Medborgarförslag - Bevara skogen och rekreationsområdet på 
fastigheterna Hasslaröd 2:120, Osby 3:31 och Osby 3:32 

§ 95 Medborgarförslag - Installera laddstolpar i Lönsboda 

§ 96 Medborgarförslag - Ändra avgift för vattenräkning 

§ 97 IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument 

§ 98 Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 

§ 99 Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt 
partistöd 2020 

§ 100 Svar från ägarna angående försäljning av fastigheten Osby 
Lönsboda 51:91 (vårdboendet Soldalen Lönsboda) 

§ 101 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-
01-01 - 2021-06-30 

§ 102 Val av ny revisor efter Hanna Persson Mattsson (SD) 

§ 103 Omdisponering och förskottering av investeringar markexploatering 

§ 104 Valkrets- och valdistriktsindelning inför valet 2022 
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§ 74 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunfullmäktige utser Ingmar Bernthsson (S) och Carl Bejvel (SD) till 
justerare, som tillsammans med ordförande Dag Ivarsson (M) justerar da-
gens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justeringen äger rum torsdag den 7 oktober 2021, 
klockan 11.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 75 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 12 ”Väglednings-
debatt fullmäktigeberedningen för kultur- och fritidsanläggningar”, 
utgår. 
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§ 76 
Anmälningar 
 

- Inga anmälningar har inkommit till kommunfullmäktiges samman-
träde 
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§ 77 
Information 
 

- Kommundirektör Petra Gummeson, informerar kommunfullmäktige 
om vad som hänt under sommaren 2021 för kommunens verksam-
heter samt kommande händelser under hösten 2021. Det informeras 
bland annat om att det kommer vara invigning för den nya fullmäk-
tigesalen och Kompetensa i oktober. 

 
 

- Ekonomichef, Gunnar Elvingsson informerar kommunfullmäktige 
om budgetförutsättningarna för budget 2022. 
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§ 78 
Frågestund 
 
Fråga 1. 
Sonja Svenle-Pettersson (M) ställer en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lotte Melin (C): 
 
Hur kan det komma sig att det inte förekommer någon form av marknadsfö-
ring av området exempelvis på kommunens hemsida, i anslutning till områ-
det, vid Killeberg station eller ute vid 23:an. 
 
Lotte Melin (C) svarar att det beror många saker bland annat personalom-
byte på kommunen samt att de som blivit tilldelade entreprenaden gjort fel 
och att det har behövts göras om men är nu godkänt. 
 
 
Fråga 2. 
Tommy Augustsson (S) ställer en fråga till kommunfullmäktiges ordförande 
Dag Ivarsson (M): 
 
Hur tänker du tillgodose att frågor som är ställda i kommunfullmäktige till 
nämndsordförande blir svarade inom rimlig tid samt hur offentligheten ska 
kunna få ta del av dem. 
 
 
Dag Ivarsson (M) svarar att det finns reglerat i kommunallagen och i kom-
munens styrdokument vilka typ av frågor det finns och att det finns 3 olika 
frågor som relegeras i dessa dokument. Vidare svarar Dag Ivarsson att frå-
gor som ställs under behandling av ett ärende inte noteras i beslutsprotokol-
let och att det enligt kommunallagen inte finns någon skyldighet att lämna 
något svar till sådana frågor. Dag Ivarsson svarar att eftersom det saknas 
skyldighet att lämna svar så förlorar frågan om offentligheten aktualitet.   
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Frågorna anses vara besvarade och frågestunden är därmed avslutad.  



 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(61) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 79 
Allmänhetens frågestund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Inga frågor ställs och allmänhetens frågestund anses därmed vara av-
slutat. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska allmänheten kunna ha en god insyn i budgetarbe-
tet innan kommunfullmäktiges fastställer kommunens budget. Allmänheten 
ges därför tillfälle att under punkten ”Allmänhetens frågestund” ställa frågor 
angående budgeten innan kommunfullmäktige startar behandlingen och be-
slutar om budgeten. 
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§ 80 
Budget 2022, finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023-
2024 
KS/2021:1   041 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- För 2022 budgeteras ett resultat på 1,7 mnkr  
 

- Ett budgetutrymme på ca 10,540 mnkr fördelas till verksamheterna 
 

- Finansiella mål, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget 
för år 2022 samt flerårsplan för år 2023–2024 fastställs. 

 

Beslutsgång 
Daniel Landin (S), med instämmande av Tommy Augustsson (S) yrkar: 

- För 2022 budgeteras ett resultat på 0 mnkr 
- Ett budgetutrymme på 12,240 mnkr fördelas till verksamheterna 
 
Niklas Larsson (C), med instämmande från Maria Owiredu (KD), yrkar bi-
fall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Carl Bejvel (SD) yrkar: 
- Kommunstyrelsens budget till förfogande utökas med 500 tkr. 
- Finansiering sker genom en minskning av det budgeterade resultatet med 
500 tkr. 
Överläggning  
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudför-
slag och att Daniel Landins (S) yrkande kommer ställas mot Carl Bejvel 
(SD) för att utse ett motförslag till huvudförslaget. 
Ordförande ställer Daniel Landins (S) yrkande mot Carl Bejvels (SD) yr-
kande och finner att kommunfullmäktige har utsett Daniel Landins (S) yr-
kande som motförslag. Votering begärs. 
Propositionsordningen godkänns enligt följande: Ja-röst innebär bifall till 
Daniel Landins (S) förslag till beslut och Nej-röst innebär bifall till Carl 
Bejvels (SD) förslag till beslut. Med 15 Ja-röster och 10 Nej-röster samt 16 
ledamöter som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat att Da-
niel Landins förslag till beslut utses som motförslag. Omröstningen redovi-
sas i omröstningslista 1. 
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Överläggning fortsättning 
Ordförande ställer därefter Niklas Larssons (C) förslag till beslut mot Daniel 
Landins (S) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt Niklas Larssons (C) förslag till beslut. Votering begärs. 
Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst innebär bifall till Niklas 
Larssons förslag till beslut och Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) 
förslag till beslut. Med 16 Ja-röster och 15 Nej-röster samt 10 ledamöter 
som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Niklas Larssons (C), tillika kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröst-
ningen redovisas i omröstningslista 2. 
Reservation 
Daniel Landin (S), Agneta Malm (S), Michael Svensson (S), Tommy Au-
gustsson (S), Maria Reimer (S), Maria Ernstsson (S), Göran Bengtsson (V), 
Yvonne Strömberg (S), Nathalie Folkunger-Hellqvist (S), Karin Augustsson 
(S), Johnny Ahlqvist (S), Kjell Nilsson (S), Arne Gustavsson (S), Fahrudin 
Fajko-Zulfic (S) och Ingmar Bernthsson reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 123. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 90. 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 103. 
Budgetförutsättningar 2022 ”Budget 2022 – flerårsplan 2023–24”, daterad 
den 24 augusti 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 81 
Driftramar, budget 2022 
KS/2021:193   041 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Nämnd 
Ingående 
budgetram Förslag 

Budgetväx-
ling 

Ram 
2022 

Kommunstyrelse      
 Kommunstyrelseförvalt-
ning3. 65 658 

 -878 64 780 

 arbete och välfärdsförvalt-
ning 2. 81 723 

1 000  82 723 

Miljö och byggnämnd 5 694   5 694 
Kommunrevision 1. 899   899 
Valnämnd 10 340  350 
Samhällsbyggnadsnämnd 54 411  878 55 289 
Vatten och avloppsverksam-
het 0 

  0 

Barn och utbildningsnämnd 331 018 2 000  331 018 
Hälsa och omsorgsnämnd 228 075   230 075 
Överförmyndare 2 635   2 635 
  770 123 3 340  773 463 
 

- Ärendet bereds av KF:S presidium. 
- Utökningen öronmärks för arbetspolitiska anställningar. 
- Budget för näringslivsenheten, vht 22 010 överförs från kommunsty-

relseförvaltningen till samhällsbyggnadsnämnden. 
Utöver ovanstående så budgeteras under finansförvaltningen, verksamhet 
94 008 KS tilläggsbudget följande: 
 
Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg) 6200 
Volymökning grundsärskola (Barn och utbildning) 1000 
 
Budgetbeloppen fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter verk-
samhetens igångsättning/konstaterad volymförändring. 
Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Beslutsgång 

Daniel Landin (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 
ytterligare 1,7 mnkr. 
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Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Carl Bejvel (SD) yrkar: 
- Kommunstyrelsens budget till förfogande utökas med 500 tkr. 
- Finansiering sker genom en minskning av det budgeterade resultatet med 
500 tkr. 
Överläggning  
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudför-
slag och att Daniel Landins (S) yrkande kommer ställas mot Carl Bejvel 
(SD) för att utse ett motförslag till huvudförslaget. 
Ordförande ställer Daniel Landins (S) yrkande mot Carl Bejvels (SD) yr-
kande och finner att kommunfullmäktige har utsett Daniel Landins (S) yr-
kande som motförslag. Votering begärs. 
Propositionsordningen godkänns enligt följande: Ja-röst innebär bifall till 
Daniel Landins (S) förslag till beslut och Nej-röst innebär bifall till Carl 
Bejvels (SD) förslag till beslut. Med 15 Ja-röster och 10 Nej-röster samt 16 
ledamöter som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat att Da-
niel Landins förslag till beslut utses som motförslag. Omröstningen redovi-
sas i omröstningslista 3. 
Överläggning fortsättning 
Ordförande ställer därefter Niklas Larssons (C) förslag till beslut mot Daniel 
Landins (S) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
enligt Niklas Larssons (C) förslag till beslut. Votering begärs. 
Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst innebär bifall till Niklas 
Larssons förslag till beslut och Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) 
förslag till beslut. Med 16 Ja-röster och 15 Nej-röster samt 10 ledamöter 
som avstår från att rösta har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Niklas Larssons (C), tillika kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröst-
ningen redovisas i omröstningslista 4. 
Reservation 
Daniel Landin (S), Agneta Malm (S), Michael Svensson (S), Tommy Au-
gustsson (S), Maria Reimer (S), Maria Ernstsson (S), Göran Bengtsson (V), 
Yvonne Strömberg (S), Nathalie Folkunger-Hellqvist (S), Karin Augustsson 
(S), Johnny Ahlqvist (S), Kjell Nilsson (S), Arne Gustavsson (S), Fahrudin 
Fajko-Zulfic (S) och Ingmar Bernthsson reserverar sig mot beslutet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 124. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 91. 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 104. 
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 82 
Investeringsbudget 2022 
KS/2021:194   041 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Investeringsbudget fastställs enligt följande: 

  
Nämnd Belopp 
Kommunstyrelse   
 kommunstyrelseförvaltning 4 290 
 arbete och välfärdsförvaltning  320 
Summa kommunstyrelse 4 610 
Miljö och byggnämnd 0 
Samhällsbyggnadsnämnd   
 samhällsbyggnad exkl vatten och avlopp 397 900 
 vatten och avloppsverksamhet 85 900 
Summa samhällsbyggnadsnämnd 484 800 
Barn och utbildningsnämnd 2 270 
Hälsa och omsorgsnämnd 2 800 
Totalt 493 480 
 

Beslutsgång 
Niklas Larsson (C), med instämmande av Lars-Erik Svensson (M) och Carl 
Bejvel (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 
Daniel Landin (S) yrkar bifall till investeringsbudgeten men avslag på andra 
beslutssatsen som lyder: 

- Projekt där beslut innan igångsättning och genomförande krävs av 
samhällsbyggnadsnämnden markeras i särskild kolumn i den detalje-
rade investeringsbudgeten.   

Lotte Melin (C) yrkar bifall till investeringsbudgeten men att andra beslut-
satsen återremitteras till kommunstyrelsen för kompletteringar. 
Överläggning 
Ordförande meddelar att han först tänkt ställa Lotte Melins (C) återremiss-
yrkande mot att ärendet avgörs på dagens sammanträde och beroende av 
utfallet sedan ställa Niklas Larssons (C) yrkande mot Daniel Landins (S) 
yrkande. 
Ordförande ställer Lotte Melins (C) återremissyrkande mot att ärendet av-
görs på dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige har beslutat 
i enlighet med Lotte Melins (C) återremissyrkande. Kommunfullmäktige har 
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därmed beslutat att fastställa investeringsbudget för 2022 samt att återremit-
tera andra beslutsatsen till kommunstyrelsen för kompletteringar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 125 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 92. 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 105. 
Investeringsbudget 2022–2026.”, daterad den 23 juni 2021. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 83 
Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2022 
KS/2021:195   040 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2022, daterad 

2021-06-10, antas. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28, § 126 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 93 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 106. 
Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2022, daterad den 10 
juni 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 84 
Kommunal skattesats för år 2022 
KS/2021:196   040 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,26 

kr/skattekrona (oförändrad). 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 127. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 94. 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 107. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 85 
Reglementet för Osby kommuns nämnder, 
mandatperioden 2019–2022 
KS/2021:57   003 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Under rubriken ”Organisation inom verksamhetsområdet” tredje 
stycket på sidan 6 ändras till följande lydelse: 

 

Kommunstyrelsen har, utifrån förslag från kommundirektören, rätt att 
godkänna övergripande organisationsförändringar inom samtliga 
förvaltningar, samt inrättande och avvecklande av förvaltningschefstjänster, 
förvaltningar och verksamhetsområden i samråd med berörd nämnd. 

 

- Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022, daterad 2021-05-31, godkänns och an-
tas gälla från och med den 28 september 2021. Med dessa ändringar 
godkänns det även avveckling av rådet för trygghet och hälsa och 
upprättande av det lokala brottsförebyggande rådet. Det lokala 
brottsförebyggande rådets reglemente behandlas i separat ärende.  

- Ändringar är markerade med gult/gult och överstruket. De ändringar 
som är markerade med grönt är sådana som har godkänts av kom-
munstyrelsen men har ännu inte behandlats i kommunfullmäktige.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till revidering av reglemente daterad 2021-05-31 revideras främst på 
grund av de politiska önskemål och diskussioner som har framkommit under 
våren 2021. Vid genomgång av dokumentet upptäcktes även vissa otydlig-
heter och upprepningar som nu har rättats till. Förutom dessa ändringar fö-
reslås det även att rådet för trygghet och hälsa avvecklas och att det lokala 
brottsförebyggande rådet upprättas.  

De ändringar som ska gälla från och med den 28 september 2021 är marke-
rade med gult eller gult/överstruken text. De ändringar som är markerade 
med grönt är ändringar som ska behandlas av kommunfullmäktige den 14 
juni 2021 men eftersom kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde in-
träffar innan fullmäktige så markeras dessa för att särskilja de ändringar som 
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börjar gälla vid olika skeden om fullmäktige den 14 juni beslutar för att 
godkänna det som är markerat med grönt.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09, § 66. 

Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns 
nämnder för mandatperioden 2019-2022, från och med den 28 september 
2021”, daterad 31 maj 2021, från kanslichef Amra Eljami och administrativ 
chef Johanna Lindhe. 

Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för man-
datperioden 2019-2022, daterad den 31 maj 2021. 

 
Beslutet skickas till 
 
Kanslichef, Amra Eljami 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
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§ 86 
Reglemente lokalt brottsförebyggande råd 
KS/2021:186   003 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Förslag till ”Reglemente för lokalt brottsförebyggande råd” antas. 
 
- Räddningschefen ska ingå i det lokala brottsförebyggande rådet. 

 
Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att räddningschefen 
även ska ingå i det lokala brottsförebyggande rådet 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys Lokalt brottsförebyggande råd 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med att inrätta ett lokalt brottsförebyggande råd är att hitta effektiva 
arbetsformer för att mer aktivt och fokuserat arbeta med brottsförebyggande 
och trygghetsskapande åtgärder.  
Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska verka för minskad brottslighet 
och ökad trygghet i samhället. Detta skall ske genom att i samverkan stimu-
lera till olika brottsförebyggande åtgärder såväl inom den kommunala orga-
nisationen som utanför.  
Till lokala BRÅ finns en lägesbildsgrupp, som arbetar enligt EST (Effektiv 
samordning för trygghet) och två arbetsgrupper; EST operativ arbetsgrupp 
och SSPF (Socialtjänst, Skola, Polis, Fritidsgårdar) knutna.  
Lokala BRÅ ersätter Rådet för Trygghet och hälsa. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23, § 99. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-08, § 68. 
 
Tjänsteskrivelse ” Reglemente brottsförebyggande råd” daterad den 27 maj 
2021, från administrativ chef Johanna Lindhe och kommundirektör Petra 
Gummeson. 
 
Förslag till ”Reglemente för lokalt brottsförebyggande råd”, från administra-
tiv chef Johanna Lindhe. 
 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 31 maj 2021. 
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Beslutet skickas till 
 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
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§ 87 
Uppföljning handlingsplan fullmäktigeberedningen - 
Framtidens äldreomsorg 2016-2030 
KS/2021:198   730 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Uppföljningen av handlingsplan för fullmäktigeberedningen ”Fram-
tidens äldreomsorg 2016-2030”, godkänns. 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanens 
förslag till åtgärder. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde i enighet 2017-02-13 §14 betänkandet från 
fullmäktigeberedningen för ”Framtidens äldreomsorg 2016-2030”. Betän-
kandet antogs som ett långsiktigt och strategiskt visionsdokument för hur 
den kommunala äldreomsorgen i Osby kommun bäst ska organiseras och 
planeras under perioden 2016-2030. Kommunfullmäktige beslutade också 
att nämnden regelbundet ska redovisa för kommunfullmäktige hur långt 
verksamheterna kommit i arbetet med att förverkliga intentionerna i betän-
kandet. 

Visionsdokumentet pekar bland annat ut åtgärder och faktorer som syftar till 
att den av Vårdanalys förväntade kostnadsökningen för äldreomsorgen på 
20-40%, som oavsett hur omsorgen organiseras kommer att behövas på 
grund av demografiutvecklingen, ska hamna på den lägre nivån runt 20% 
för Osby kommuns äldreomsorg. 
 
Vård och omsorgsnämnden fastställde 2017-12-14 §96 en handlingsplan för 
de målområden som lyftes fram som framgångsfaktorer i visionsdokumentet 
samt beslutade att handlingsplanen skulle följas upp årligen. 
 
Handlingsplanen är indelad i följande sex (6) målområdena med olika tids-
bestämda aktiviteter kopplade till beredningens slutsatser: 
- Kostnadseffektivt mötande av den demografiska utvecklingen 
- Personcentrerad vård och trygg omsorg 
- Öka kommunens attraktivitet  

- Attraktiv arbetsgivare 
- Kostnadseffektivitet avseende lokaler 
- Välfärdsteknologi 
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Uppföljningen för perioden 2018-2020 visar att nämnden har genomfört en 
del åtgärder som går i linje med strategin för att möta de utmaningar som 
Osby kommun står inför. Förvaltningen har bland annat sett över behovet av 
vård och omsorgsboende och initierat processer avseende kostnadseffekti-
vare vård och omsorgsboende i Lönsboda och på Lindhem. Vi har också 
infört en förebyggande process där arbetsterapeut numera alltid deltar i bi-
ståndsprocessen. Vi har genomfört flera åtgärder avseende attraktivitet som 
arbetsgivare och digitalisering. Dessa insatser har genomförts utan någon 
förstärkning av äldreomsorgens budget. Tvärtom har nämnden under peri-
oden fått uppdrag att genomföra anpassningsåtgärder inom äldreomsorgen 
vilket har minskat och negativt påverkat möjligheterna att följa strategierna 
och intentionerna i visionsdokumentet.  
Istället för att kunna öka resurserna för t ex anhörigstöd, demenssjukskö-
terska, uppsökande verksamhet, och fler mötesplatser för äldre som före-
slogs av äldreberedningen har tyvärr resurserna behövts minskas. Dietist-
uppdraget har också tagits bort vilket innebär att sjuksköterskor får utföra 
nutritionsuppdragen och som kompliceras av svårigheter att rekrytera sjuk-
sköterskor till vakanta tjänster. Anpassningsuppdrag inom ledningsorgani-
sationen har gett konsekvenser som påverkar förmågan att leda verksamhet-
en på ett effektivt sätt. 
 
Senast en förstärkning av resurserna inom äldreomsorgen gjordes var den 
tidsbegränsade statliga bemanningssatsningen under perioden 2015-2018. 
Någon utökning av äldreomsorgens ram under perioden 2016-2020, löneök-
ningar exkluderade, har inte skett. De utökningar av budgetramen som 
nämnden tilldelats under dessa år har fått läggas på andra verksamheter 
inom nämndens ansvarsområden och äldreomsorgens ram har istället mins-
kats. 
 
Under 2021 har äldreomsorgens budget, tack vare statliga statsbidrag för en 
förstärkning av äldreomsorgen, fått utökade resurser som har möjliggjort en 
välbehövlig utökning av bemanningen inom vissa delar av vård och om-
sorgsboendena, en förstärkning av Trygg hemgång och hemtjänst samt en 
möjlighet att utöka antalet korttidsplatser. Några övriga utökningar i linje 
med beredningens strategi har det dock inte funnits medel till.  
 
Det finns en därför stor oro i förvaltningen och i nämnden att genomförda 
anpassningar, som till stor del har påverkat det förebyggande arbetet och 
som har gått stick i stäv med beredningens betänkande, minskar möjligheten 
att kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt möta de utmaningar som nu, fem 
år in i ”framtidens äldreomsorg”, står på tröskeln.  
Även utmaningen med covid-19 har påverkat arbetet med att möta framti-
dens utmaningar.  
 
Förvaltningen vill understryka att det är hög tid att fullfölja intentionerna i 
det av fullmäktige fastställda visionsdokumentet om Osby kommun ska 
klara av att begränsa kostnadsökningarna till 20% fram till 2030. För att 
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klara att ge god och patientsäker vård till den ökande andel äldre i Osby 
kommun kommer äldreomsorgen att kosta mer och behöva mer resurser- 
frågan är bara hur mycket, 20% eller 40%? 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23, § 108. 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 2021-05-20, § 25. 

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av handlingsplan för fullmäktigeberedningen 
Framtidens äldreomsorg 2016-2030” daterad den 7 maj 2021, från förvalt-
ningschef Helena Ståhl och områdeschef Andriette Näslund. 

Uppföljning handlingsplan 2018-2020 – Fullmäktigeberedningens betän-
kande ”Framtidens äldreomsorg 2016-2030”. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige beslut 2017-02-13, § 14. 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2017-12-14, § 96.  

Betänkande fullmäktigeberedningen ”Framtidens äldreomsorg 2016-2030”, 
2016-09-26. 

 

 

Beslutet skickas till 
 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 88 
Riktlinjer kriskommunikation 
KS/2021:185   160 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Förslag till riktlinjer ”Riktlinjer för kriskommunikation”, daterad 
den 27 maj 2021, antas och ersätter Kriskommunikationsplan date-
rad 2012-04-23. 

- Sektion 3.2 första punkten ändras till ” stödja chefer och förtroende-
valda med kompetens inom kriskommunikation”  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för kriskommunikation beskriver hur kriskommunikation ska bed-
rivas vid en samhälls- eller verksamhetsstörning och förtydligar ansvar och 
roller. Riktlinjen gäller kommunens nämnder och förvaltningar. 

Riktlinjerna ersätter Kriskommunikationsplan daterad 2012-04-23. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23, § 100. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09, § 71. 

Tjänsteskrivelse ” Riktlinje för kriskommunikation”, daterad den 27 maj 
2021, från administrativ chef Johanna Lindhe och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Förslag till riktlinjer ”Riktlinjer för kriskommunikation”, daterad den 27 
maj 2021 från kommunikatör Karin Wikingsson. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunikatör, Karin Wikingsson 
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§ 89 
Taxa för allmän förskola 
KS/2021:222   040 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Föreslagen ändring kring avgiftshantering av taxa för allmän för-
skola, enligt ”Förslag på avgiftsändring allmän förskola”, daterad 
den 20 april 2021, godkänns. 

 

- Förändringen sker i samband med införandet av nytt verksamhetssy-
stem under hösten 2021. 
 

- Förändringen börjar gälla 2022-01-01. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då det berör en administrativ hantering. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag föreligger om att ändra barnomsorgstaxan för allmän förskola i 
samband med att Osby kommun byter verksamhetssystem. Denna ändring 
skulle göra avgiftshanteringen smidigare samtidigt som avgiften blir lättare 
att förstå för vårdnadshavare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-23, § 115. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-15, § 69 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, den 1 juni 2021, § 98. 

Tjänsteskrivelse ”Taxa för allmän förskola”, daterad den 20 maj 2021, från 
förvaltningschef Eva Andersson. 

Förslag på avgiftsändring allmän förskola, daterad den 20 april 2021, från 
barn- och utbildning, Christina Svensson. 

 
Beslutet skickas till 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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§ 90 
Informationshanteringsplan för Osby kommun 
KS/2020:45   004 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Riktlinje, Informationshanteringsplan för Osby kommun, och in-
formationshanteringsplan daterade 2021-06-01, antas. 

- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att efter antagandet 
göra justeringar/revideringar i riktlinjen och informationshanterings-
planen om dessa bedöms inte vara av principiell betydelse eller an-
nars större vikt. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn direkt men kan beröra dem indirekt genom hantering 
av journaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationshanteringsplanen (IHP) är ett arbetsredskap i den dagliga han-
teringen av allmänna handlingar som cirkulerar inom respektive förvalt-
ning/nämnd. Med dess hjälp kan man följa en specifik handling eller serie 
av handlingar från att den inkommit eller upprättats till dess att den antingen 
ska gallras eller bevaras i slutarkiv.  

Tidigare har respektive nämnd antagit och reviderat egna informationshan-
teringsplaner men på senare år har märkbar skillnad upptäckts i hur dessa 
hanteras. Vissa nämnder har reviderat planerna löpande, vissa har inte revi-
derat dem på flera år och andra har inte upprättat dem alls. Eftersom doku-
mentet är väldigt viktig för hanteringen av handlingar som förvaras i kom-
munen så har en samling av samtliga nämnders och förvaltningars doku-
menthantering gjorts och med detta upprättades en kommungemensam in-
formationshanteringsplan. Vid upprättandet följdes Sydarkiveras råd och 
mall enligt av dem och flera andra kommuner framtagen VERKsamplan. 
Genom att samla informationen till ett dokument så kan kommunen arbeta 
mer effektivt och konsekvent.  

Traditionellt sätt så beslutar varje nämnd/myndighet om respektive IHP men 
det finns inget lagkrav för detta. En IHP ska dock finnas för att myndigheten 
ska uppfylla de skyldigheter som åläggs i arkivlagen (1990:782) och offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid framtagning av IHP har samt-
liga förvaltningar konsulterats och Sydarkivera har rådfrågats löpande. För-
slag enligt denna tjänsteskrivelse är att kommunfullmäktige fattar beslut om 
riktlinjen och informationshanteringsplanen eftersom dessa berör samtliga 
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förvaltningar och att kommunfullmäktige därefter ger kommunstyrelsen rätt 
att vidare justera och revidera dessa dokument om det inte handlar om änd-
ringar som är av principiell betydelse eller annars större vikt. Anledningen 
till detta är att ha en ingång för handlingarna och säkerställa att dessa är 
korrekt uppdaterade. Nämnderna/förvaltningarna kommer att ha inflytande 
genom tjänstepersoner som arbetar fram justeringar och revideringar samt 
genom att förtroendevalda lämnar in sina synpunkter till kanslienheten. Ar-
betet kommer att hanteras av diariegruppen där tjänstepersoner från respek-
tive förvaltning som är ansvariga för bland annat arkivering, registrering och 
expediering ingår.  

IHP har en del gula markeringar och dessa är inga felaktigheter eller revide-
ringar i detta skede. Dessa är endast markörer för diariegruppen så att de 
kan prioritera dessa delar vid framtida revidering och justering när bland 
annat övriga tillhörande dokument tas fram framöver, så som exempelvis en 
informationssäkerhetspolicy och nytt arkivreglemente.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-06-09, § 69. 

Tjänsteskrivelse ”Informationshanteringsplan för Osby kommun”, daterad 
den 1 juni 2021, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Jo-
hanna Lindhe. 

Riktlinjer – Informationshanteringsplan för Osby kommun, förslag daterad 
2021-06-01. 

Informationshanteringsplan för Osby kommun, excel-dokument, daterad 
2021-06-01. 

 
Beslutet skicks till 
 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Kanslichef, Amra Eljami 
Registrator, Gustav Thunberg 
Registrator, Caroline Ståhl 
Registrator, Jane Mårtensson 
Registrator, Hanna Werner Bertilsson 
Registrator, Diana Karlsson 
(Registratorerna skickar ut det till berörda enheter på förvaltningen) 
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§ 91 
Parkeringsnorm för Osby centrum 
KS/2021:224   514 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Parkeringsnormen för Osby centrum, daterad den 26 maj 2021,  
antas. 
 

- Beslutas gälla från och med 2022-01-01. 
 
Beslutsgång 
Lars-Erik Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrel-
sen för vidare utredning avseende normen per lägenhet. 
 
Daniel Landin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 
 
Ordförande ställer Lars-Erik Svenssons (M) återremissyrkande mot att 
ärendet avgörs på dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige 
har beslutat att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Votering begärs. 
 
Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst innebär att ärendet avgörs 
på dagens sammanträde och Nej-röst innebär bifall till Lars-Erik Svenssons 
(M) återremissyrkande. 
Med 35 Ja-röster och 6 Nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att ären-
det avgörs på dagens sammanträde. Endast ett förslag föreligger och kom-
munfullmäktige har därmed beslutet i enlighet med kommunstyrelsens för-
slag till beslut. 
 
Ajournering 
Carl Bejvel (SD) begär ajournering. Sammanträdet är ajournerat mellan 
21.30 – 21.35. 
 
Reservation 
Lars-Erik Svensson (M), Sonja Svenle Pettersson (M), Lage Frej (M), Lars-
Anton Ivarsson (M), Kevin Fager (M) och Dag Ivarsson (M) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april att skicka förslag på en 
parkeringsnorm för Osby centrum på remiss. Remissen var ute mellan 26 
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april och 21 maj. Remissvar har inkommit från Osbybostäder, Moderaterna i 
Osby samt miljö- och byggnämnden. 

Utifrån remissvaren har nedanstående förändringar gjorts i förslaget till par-
keringsnorm för Osby centrum: 

Parkeringsnormen har kompletterats med skrivning om möjlighet att frångå 
normen vid bygglovsgivning om sökande i egen parkeringsutredning kan 
visa att behovet av parkeringsplatser är mindre än vad normen anger. Kan t 
ex vara då fastighetsägaren erbjuder hyresgästerna bilpool. 

Förtydligande har gjort i parkeringsnormen om att det i normen på 0,8 par-
keringsplatser per lägenhet också ingår behovet av besöksparkeringar samt 
parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning i direkt anslutning 
till flerbostadshusets entré.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 134. 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 juni 2021, § 70. 

Tjänsteskrivelse ”Parkeringsnorm för Osby centrum”, daterad den 26 maj 
2021, från förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Förslag till Parkeringsnorm för Osby centrum, daterad den 26 maj 2021. 

Remissvar från Osbybostäder, daterad den 11 maj 2021. 

Remissvar från Moderaterna i Osby. 

Remissvar från miljö- och byggnämnden. 2021-05-25, § 69. 

 

 

Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
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§ 92 
Svar på motion - Anläggande av yta för att gynna 
pollinatörer på det gamla koloniområdet - 
Kristdemokraterna (KD) 
KS/2020:427   331 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Svar enligt tjänsteskrivelsen ”Motion anläggande av yta för att 
gynna pollinatörer på gamla koloniområdet – Kristdemokraterna” 
daterad den 26 maj 2021, godkänns och motionen anses besvarad. 
  

- Återrapportering ska ske till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
Sammanfattning av ärendet 
I en motion inkommen den 19 november 2020, yrkar Kristdemokraterna i 
Osby att: 
 
- Platsen undersöks som lämplig för fruktträdsplantering enligt ovan 
nämnda åtgärder. 
- Ett enklare förslag med tanke på växt och djurliv tas fram 
- Projektet synliggörs med informationstavlor och sittplatser 
- Medel via LONA ansöks för att medfinansiera projektet. 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 §151 KS/2020:427 att remittera 
motionen till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och att svar ska ha 
inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 128. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-16, § 84. 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 juni 2021, § 69. 
Tjänsteskrivelse ”Motion anläggande av yta för att gynna pollinatörer på 
gamla koloniområdet – Kristdemokraterna”, daterad den 26 maj 2021, från 
fastighetschef Anders Edwall och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 
Motion anläggande av yta för att gynna pollinatörer på gamla koloniområ-
det, inkommen den 19 november 2020 från Kristdemokraterna i Osby. 
Kommunfullmäktiges beslut, den 14 december 2020, § 151.  
 
Beslutet skickas till 
Maria Owiredu 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 93 
Medborgarförslag - Hundrastgård i Visseltofta 
KS/2021:254   330 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommen den 12 juli 2021 översänds till sam-
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

- Medborgarförslaget ska senast vara besvarat till den 29 november 
2021. 

 
Sammanfattning av ärende 
I medborgarförslag inkommen den 12 juli föreslår förslagsställaren att det 
ska finnas en hundrastgård i Visseltofta. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ”Hundrastgård i Visseltofta”, inkommen den 12 juli 
2021, från Kjell Nilsson. 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 94 
Medborgarförslag - Bevara skogen och 
rekreationsområdet på fastigheterna Hasslaröd 2:120, 
Osby 3:31 och Osby 3:32 
KS/2021:212   330 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommen den 9 juni 2021 översänds till sam-
hällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut.  

- Medborgarförslaget ska senast vara besvarat till den 29 november 
2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 9 juni 2021 föreslår förslagsställaren att 
man ska bevara skogen och rekreationsområdet på fastigheterna Hasslaröd 
2:210, Osby 3:31 och Osby 3:32.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ” Ska bevara skogen och rekreationsområdet på fastighet-
erna Hasslaröd 2:210, Osby 3:31 och Osby 3:32”, daterad den 9 juni 2021, 
från Malena Gillberg. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 95 
Medborgarförslag - Installera laddstolpar i Lönsboda 
KS/2021:281   301 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommen den 2 september 2021 översänds till 
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och beslut. 

 
- Medborgarförslaget ska senast vara besvarat till den 29 november 

2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 2 september 2021 föreslår förslafställa-
ren att laddstolpar installeras i Lönsboda. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ” Installera laddstolpar i Lönsboda”, inkommen den 2 
september 2021 från Glenn Nilsson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 96 
Medborgarförslag - Ändra avgift för vattenräkning 
KS/2021:288   368 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Medborgarförslag inkommen den 8 september 2021 remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden, i samråd med SBVT för utredning. 

- Medborgarförslaget ska återkomma för beslut till kommunfullmäkti-
ges sammanträde den 13 december 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen den 8 september 2021föreslår förslagsställa-
ren att en ändring av avgiften för vattenräkning sker. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ” Ändra avgiften för vattenräkning”, inkommen den 8 
september 2021 från Marianne Jönsson och Erik Jönsson. 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 97 
IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument 
KS/2021:223   001 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo 
kommuner blir nya ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

- Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners 
inträde sker genom nyemission och där aktierna omfördelas så att 
varje ägare äger 1/6 var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner 
kronor. Detta i enlighet med avsiktsförklaringarna som antogs av 
kommunfullmäktige 2020 i samtliga inblandade kommuner. 
 

- Kommunfullmäktige antar: 
- Förslag till ny bolagsordning 
- Förslag till nytt aktieägaravtal 
- Förslag till nytt ägardirektiv 

 
- Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nu-

varande ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge 
samt kommunfullmäktige i de nya ägarkommunerna Bromölla och 
Sjöbo fattar motsvarande beslut. 
 

- Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska god-
känna nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det 
ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 
ett gemensamt aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 
2142). År 2020 tillkom Osby kommun som ny delägare.  

Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla till-
gången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verk-
samheter och inom helägda bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag 
av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska 
vara att bolaget äger dessa. 

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av 
ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, 
ägande och utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget 
ska vara en aktiv part i verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten 
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ska komma alla ägare till gagn. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 
bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa självkostnadsprincipen. 

Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de 
fyra ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat 
ägande. I avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet 
och att utökningen ska ske genom nyemission. Formerna för övertagandet 
har också klargjorts genom avsiktsförklaringen.  

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-
verksamheter har gjorts. 

Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska 
förutsättningar har framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna 
lämpligen bör ske i november 2021. 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i 
bolaget. Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna 
omfördelas så att varje delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 
miljoner till att sammanlagt vara 12 miljoner kronor. Det innebär att 
Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 aktier till vär-
det av 2 000 000 kronor. Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 
och ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 
verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser 
har skett i bolaget sedan årsredovisningen.  

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bo-
lagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har juste-
ringar gjorts för att skapa en större tydlighet och samstämmighet i och mel-
lan dokumenten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 130. 

Tjänsteskrivelse ”IT-kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument”, daterad den 5 juli 2021, från kanslichef Amra Eljami. 
Tjänsteskrivelse ”IT-kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument”, daterad den 5 juli 2021, enligt mall från utredare 
Tommy Johansson i Östra Göinge kommun. 
Kommunfullmäktigebeslut Bromölla, den 14 juni 2021, § 85. 
Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo, den 16 juni 2021, § 100. 
Avsiktsförklaring Bromölla 2020. 
Avsiktsförklaring Sjöbo 2020. 
Årsredovisning IT kommuner i Skåne Aktiebolag med balans- och resultat-
räkning 2020. 
Revisionsberättelse IT kommuner i Skåne Aktiebolag 2020, från EY. 
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Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, daterad 2021-06-
15. 
Bolagsordning, förslag till ny bolagsordning, daterad 2021-06-21. 
Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag, 
Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
Aktieägaravtalet, reviderad 2021-06-21. 
Ekonomi ”Nya delägare”, daterad 2021-05-21. 
Ägardirektiv – förslag till nytt ägardirektiv, daterad 2021-06-21. 
Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

Beslutet skickas till 

Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Östra Göinge Kommun 
Höör kommun 
Hörby kommun 
Bromölla kommun 
Sjöbo kommun 
Unikom 
 

 
 
 

   



 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(61) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 98 
Sammanträdesplan för kommunfullmäktige 2022 
KS/2021:266   000 

Kommunfullmäktiges beslut 

- För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende 
kommunfullmäktige: 

14 februari 2022 
28 mars 2022 
25 april 2022 
20 juni 2022 
5 september 2022 
24 oktober 2022 
21 november 2022 
12 december 2022 

- Valdagen den 11 september 2022 läggs till och första kommunfull-
mäktiges sammanträde efter valet noteras i sammanträdesplanen 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet behandlar sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige under året 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 132 

Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan 2022”, daterad den 28 juli 2021 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Förslag till sammanträdesplan 2022, daterad den 16 juni 2021, version 3.1. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kansliet 
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§ 99 
Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av 
kommunalt partistöd 2020 
KS/2021:49   040 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Kommunalt partistöd för år 2022 bestäms till ett grundbelopp om 
2.856 kronor och ett mandatstöd om 12.283 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, eller sammanlagt ett belopp om 523.600 kro-
nor. Fördelat på de sju (7) politiska partier som har mandat i kom-
munfullmäktige, från och med den 15 oktober 2018, innebär detta ett 
kommunalt partistöd för 2022 för respektive parti enligt följande: 

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S) 
2.856 kr (grundbidrag) + 171. 962 kr (14 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
174.818 kronor. 

Sverigedemokraterna (SD) 
2.856 kr (grundbidrag) + 122.830 kr (10 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
125.686 kronor. 

Centerpartiet (C) 
2.856 kr (grundbidrag) + 85.981 kr (7 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
88.837 kronor. 

Moderaterna (M) 
2.856 kr (grundbidrag) + 73.698 kr (6 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
76.554 kronor. 

Kristdemokraterna 
2.856 kr (grundbidrag) + 24.566 kr (2 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
27.422 kronor. 

Vänsterpartiet (V) 
2.856 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.283 kr = 15.139 kronor.  

Liberalerna (L) 
2.856 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.283 kr = 15.139 kronor. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 
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Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för 
utbetalning av kommunalt partistöd: 

- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är 
juridisk person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala par-
tistödet.  

- Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier 
som får kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet an-
vänts för sitt ändamål. 

- Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det 
kommunala partistödet.  

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för kom-
munalt partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat föl-
jande: en mottagare av kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska per-
son som stödet betalas ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet använts för sitt ändamål. Till redovisningen ska bifogas 
en granskningsrapport som av respektive politiskt pari utsedd granskare ska 
upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att redovisningen ger 
en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om redovis-
ning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte 
något kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga för nu ak-
tuellt fall för 2022. 

Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggs till 
grund för något beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige ska ta emot och hålla redovisning och granskningsrapporten 
tillgängliga för den/de som vill ta del av dem.  

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd 
Osby kommun från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommu-
nalt partistöd elva (11) prisbasbelopp1, året före utbetalningsåret. Det kom-
munala partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent2 av pris-
basbeloppet per politiskt parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till 
återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter avdrag för 
grundstödet3 och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. 
För år 2022 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 523.600 kronor. 
Grundstödet är 2.856 kronor per politiskt parti och mandatstödet4 12.283 
per mandat i kommunfullmäktige. 

  
1 11 x 47.600 kr (prisbasbelopp för 2021, SCB) = 523.600 kronor 
2 47.600 kr x (6) sex procent = 2.856 kronor. 
3 523.600 kr – 19.992 kr (7 partier x 2.856 kr grundstöd) = 503.608 kronor. 
4 503.608 / 41 platser i KF = 12.283,121 ≈ 12.283 kronor 
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Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2020 
har, inom den i kommunallagen och i de av kommunfullmäktige fastställda 
reglerna föreskrivna tiden, lämnat in dels en skriftlig redovisning som visar 
huruvida partistödet använts för sitt ändamål, dels en granskningsrapport, 
upprättad av en av respektive politiskt parti utsedd granskare, som är ett 
intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur respektive politiskt 
parti använt det kommunala partistödet för år 2020.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 133. 

Tjänsteskrivelse ”Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommu-
nalt partistöd 2020”, daterad 2021-07-05, från kanslichef Amra Eljami och 
administrativ chef Johanna Lindhe.  

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Moderaterna, inkommen 2021-01-29. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från So-
cialdemokraterna, inkommen 2021-03-05. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Kristdemokraterna, inkommen 2021-04-23. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Sve-
rigedemokraterna, inkommen 2021-05-19. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Centerpartiet, inkommen 2021-06-24. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Vänsterpartiet, inkommen 2021-06-28. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Li-
beralerna, inkommen 2021-06-29. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kanslichef, Amra Eljami 
Ekonomienheten 
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§ 100 
Svar från ägarna angående försäljning av fastigheten 
Osby Lönsboda 51:91 (vårdboendet Soldalen 
Lönsboda) 
KS/2021:276   253 

Hans Persson (SD), Jonny Ahlqvist (S) och Karin Augustsson (S) anmä-
ler jäv i ärendet, i dess ställe tjänstgör för Jonny Ahlqvist (S) Maritha 
Forsberg (S), för Karin Augustsson (S) Ann-Britt Olsson (S) och för 
Hans Persson blir det en tom stol 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Bevilja Osbybostäder AB möjligheten att fastigheten Osby Löns-
boda 51:91 benämnd ”Soldalen” avyttras. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet handlar om att besvara skrivelse, inkommer den 12 augusti 2021, 
från Osbybostäder om att få besked om kommunen har några synpunkter på 
att Osbybostäder AB säljer fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 131. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 83. 
Skrivelse” Försäljning av Soldalens vårdboende” inkommen den 12 augusti 
2021, från Osbybostäder AB 
 
Beslutet skickas till 
Osbybostäder AB 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 101 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut för 
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30 
KS/2021:262   000 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut 
avseende perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att det två (2) gånger 
per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive 
nämnd redovisa de besluten av kommunfullmäktige under den senaste sex-
månadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när be-
slutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige. 
 
För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid 
ovan angivna redovisningstillfällen även ska redovisa de besluten av kom-
munstyrelsen under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte 
verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redo-
visningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, § 137. 

Tjänsteskrivelse” Återrapportering verkställighet för kommunfullmäktiges 
beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 5 augusti 2021 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.  

Skrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-
01-01 – 2021-06-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslienheten. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

 
 

   



 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(61) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-27  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 102 
Val av ny revisor efter Hanna Persson Mattsson (SD) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Efter Hanna Persson Mattsson (SD) utses Magnus Johanson (SD) till 
ny revisor i kommunrevisionen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hanna Persson Mattsson beviljades på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 14 juni 2021 entledigande från sitt uppdrag som kommunrevisor. Ären-
det avser fyllnadsval. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Hanna Persson Mattsson 
Magnus Johansson 
Länsstyrelsen Skåne 
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§ 103 
Omdisponering och förskottering av investeringar 
markexploatering 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Omdisponera 17 000 tkr från projekt 0818, Ny väg Hasslaröd mellan 
Viadukt och Mossvägen till projekt 0820, Nya planområden 2020. 

- Utöka budgeten för år 2021 för projekten Planområden (0840) med 
12 000 tkr. Finansiering sker genom att investeringsbudgeten för 
projekt Plan- och exploateringsområden minskas med 4000 tkr år 
2022, 4000 tkr år 2023 och 4000 tkr år 2024. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram delårsrapporter per augusti i 
enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljning 2021.  

Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten rapporterar per augusti en 
helårsprognos inom budgetram för 2021. 

Även Samhällsbyggnad VA-verksamheten rapporterar per augusti en 
helårsprognos inom budgetram för 2021. 

För att möta efterfrågan på mark behöver investeringar i projekten Nya 
planområden 2020 (0820) och Planområden (0840) tidigareläggas för till-
skapande av bland annat tomt på nordöstra industriområdet och tomter på 
”Nettoområdet” 

I investeringsbudgeten för 2021 finns 17 000 tkr för utbyggnadsprojekten år 
2021. Då verksamhetsområdena på grund av etableringar byggs ut i en 
snabbare takt än planerat föreslås att investeringarna finansieras genom för-
skottering från kommande års projekt Plan- och exploateringsområden med 
12 000 tkr samt omdisponering inom årets investeringsbudget med 17 000 
tkr från projekt 0818, Ny väg Hasslaröd mellan Viadukt och Mossvägen. 
Vägen bedöms vara aktuell att bygga tidigast 2023 då de krävs ytterligare 
planläggning av såväl väg samt kommande bostadsområde.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-27, § 144. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-22, § 105. 

Delårsrapport augusti 2021, Samhällsbyggnad exklusive VA-verksamheten 

Delårsrapport augusti 2021, Samhällsbyggnad VA-verksamheten 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 104 
Valkrets- och valdistriktsindelning inför valet 2022 
KS/2021:218   111 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Osby kommun föreslår Länsstyrelsen Skåne att inga förändringar 
görs gällande valkrets- och valdistriktsindelningen inför val till 
Riksdag, Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige 2022. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 4 kap 1 § vallagen (2005:837) ska det finnas geografiskt avgränsade 
områden för val till Riksdag, Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige så 
kallade valkretsar. Enligt 4 kap 12 § vallagen kan en kommun som har 
36 000 röstberättigade eller fler så får kommunen delas in i två eller fler 
valkretsar. För kommuner med mindre än 36 000 röstberättigade får kom-
munen endast delas in i fler valkretsar om särskilda skäl föreligger. Några 
särskilda skäl att dela in kommunen i fler än en (1) valkrets anses inte före-
ligga för Osby kommun. 

Enligt 4 kap 16 och 17 §§ vallagen ska kommunen delas in i geografiska 
röstningsområden (valdistrikt). Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1000–
2000 röstberättigade, om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta 
färre en 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Vid synnerliga skäl får även 
ett valdistrikt omfatta mindre 300 röstberättigade. Kommunen ska se över 
indelningen året innan ordinarie val. 

Enligt valmyndighetens statistik har Osby kommun den 1 mars 2021 föl-
jande antal röstberättigade i kommunens nio (9) valdistrikt från RKL-valet 
2018: 

Valdistrikt   Röstberättigade  

Osby Sydväst   1236 

Osby Nordväst  1378 

Osby Norra   1348 

Osby Nordöst   1375 

Osby Södra   1421 

Örkened Centralt  1170 

Örkened   1123 
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Loshult/Killeberg  1001 

Visseltofta   298 

 

Osby kommun ser inga skäl att ändra valdistriktindelningen från föregående 
val och föreslår därför att valdistriktsindelningen förblir densamma. 
    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-27, § 144 

Valnämndens beslut 2021-08-31, § 3. 

Tjänsteskrivelse ” Valkrets- och valdistriktindelning RKR-valet 2020”, da-
terad den 21 juni 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och kansli-
chef Amra Eljami. 

Skrivelse ” Valdistrikt Osby kommun” 

 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Skåne 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Kanslichef, Amra Eljami 
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Omröstningslista, nr 1 
Osby kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-272021-09-27. 
§ 80, Budget 2022, finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023-2024 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marika Bjerstedt Hansen S Michael Svensson (S) X 

   

Carl Bejvel SD 
  

X 
  

Niklas Larsson C 
   

X 
 

Lars-Anton Ivarsson M 
   

X 
 

Daniel Landin S 
 

X 
   

Jan Kornemalm SD Jonny Eriksson (SD) 
 

X 
  

Agneta Malm S 
 

X 
   

Jimmy Ekborg C 
   

X 
 

Sonja Svenle-Pettersson M 
   

X 
 

Maria Owiredu KD 
   

X 
 

Hans Persson SD 
  

X 
  

Tommy Augustsson S 
 

X 
   

Ingmar Bernthsson S 
 

X 
   

Lotte Melin  C 
   

X 
 

Ewa Bejvel SD 
 

X 
   

Lage Frej M 
   

X 
 

Maria Reimer S 
 

X 
   

Jörgen Nilsson  SD 
  

X 
  

Maria Ernstsson S 
 

X 
   

Eva Bendz Johansson C 
   

X 
 

Marie Winther V Göran Bengtsson (V) X 
   

Yvonne Strömberg S 
 

X 
   

Lars-Erik Svensson M 
   

X 
 

Johan Nilsson SD 
  

X 
  

Erling Persson L 
   

X 
 

Nathalie Folkunger S 
 

X 
   

Anderas Andersson KD 
   

X 
 

Ulla Ekdahl  C Mats Ernstsson (C) 
  

X 
 

Kristof Pall SD 
  

X 
  

Karin Augustsson S 
 

X 
   

Dag Ivarsson M 
   

X 
 

Mikael Roslund SD 
  

X 
  

Johnny Ahlqvist S 
 

X 
   

Ida Gustafsson C 
   

X 
 

Sandra Bahceci S Kjell Nilsson (S) X 
   

Jonas Matsson SD 
  

X 
  

Kevin Fager M 
   

X 
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Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henry Nilsson C 

   
X 

 

Arne Gustavsson  S 
 

X 
   

Håkan Carlsson SD Marie Louise Eriksson (SD) 
 

X 
  

Fahrudin-Fajko Zulfic S 
 

X 
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Omröstningslista, nr 2 
Osby kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. 
§ 80, Budget 2022, finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023-2024 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marika Bjerstedt Hansen S Michael Svensson (S) 

 
X 

  

Carl Bejvel SD 
   

X 
 

Niklas Larsson C 
 

X 
   

Lars-Anton Ivarsson M 
 

X 
   

Daniel Landin S 
  

X 
  

Jan Kornemalm SD Jonny Eriksson (SD) 
  

X 
 

Agneta Malm S 
  

X 
  

Jimmy Ekborg C 
 

X 
   

Sonja Svenle-Pettersson M 
 

X 
   

Maria Owiredu KD 
 

X 
   

Hans Persson SD 
   

X 
 

Tommy Augustsson S 
  

X 
  

Ingmar Bernthsson S 
  

X 
  

Lotte Melin  C 
 

X 
   

Ewa Bejvel SD 
   

X 
 

Lage Frej M 
 

X 
   

Maria Reimer S 
  

X 
  

Jörgen Nilsson  SD 
   

X 
 

Maria Ernstsson S 
  

X 
  

Eva Bendz Johansson C 
 

X 
   

Marie Winther V Göran Bengtsson (V) 
 

X 
  

Yvonne Strömberg S 
  

X 
  

Lars-Erik Svensson M 
 

X 
   

Johan Nilsson SD 
   

X 
 

Erling Persson L 
 

X 
   

Nathalie Folkunger S 
   

X 
 

Anderas Andersson KD 
 

X 
   

Ulla Ekdahl  C Mats Ernstsson (C) X 
   

Kristof Pall SD 
   

X 
 

Karin Augustsson S 
  

X 
  

Dag Ivarsson M 
 

X 
   

Mikael Roslund SD 
   

X 
 

Johnny Ahlqvist S 
  

X 
  

Ida Gustafsson C 
 

X 
   

Sandra Bahceci S Kjell Nilsson (S) 
 

X 
  

Jonas Matsson SD 
   

X 
 

Kevin Fager M 
 

X 
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Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henry Nilsson C 

 
X 

   

Arne Gustavsson  S 
  

X 
  

Håkan Carlsson SD Marie Louise Eriksson (SD) 
  

X 
 

Fahrudin-Fajko Zulfic S 
 

X 
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Omröstningslista, nr 3 
Osby kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27. 
§ 81, Driftramar, budget 2022 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marika Bjerstedt Hansen S Michael Svensson (S) X 

   

Carl Bejvel SD 
  

X 
  

Niklas Larsson C 
   

X 
 

Lars-Anton Ivarsson M 
   

X 
 

Daniel Landin S 
 

X 
   

Jan Kornemalm SD Jonny Eriksson (SD) 
 

X 
  

Agneta Malm S 
 

X 
   

Jimmy Ekborg C 
   

X 
 

Sonja Svenle-Pettersson M 
   

X 
 

Maria Owiredu KD 
   

X 
 

Hans Persson SD 
  

X 
  

Tommy Augustsson S 
 

X 
   

Ingmar Bernthsson S 
 

X 
   

Lotte Melin  C 
   

X 
 

Ewa Bejvel SD 
 

X 
   

Lage Frej M 
   

X 
 

Maria Reimer S 
 

X 
   

Jörgen Nilsson  SD 
  

X 
  

Maria Ernstsson S 
 

X 
   

Eva Bendz Johansson C 
   

X 
 

Marie Winther V Göran Bengtsson (V) X 
   

Yvonne Strömberg S 
 

X 
   

Lars-Erik Svensson M 
   

X 
 

Johan Nilsson SD 
  

X 
  

Erling Persson L 
   

X 
 

Nathalie Folkunger S 
 

X 
   

Anderas Andersson KD 
   

X 
 

Ulla Ekdahl  C Mats Ernstsson (C) 
  

X 
 

Kristof Pall SD 
  

X 
  

Karin Augustsson S 
 

X 
   

Dag Ivarsson M 
   

X 
 

Mikael Roslund SD 
  

X 
  

Johnny Ahlqvist S 
 

X 
   

Ida Gustafsson C 
   

X 
 

Sandra Bahceci S Kjell Nilsson (S) X 
   

Jonas Matsson SD 
  

X 
  

Kevin Fager M 
   

X 
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Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henry Nilsson C 

   
X 

 

Arne Gustavsson  S 
 

X 
   

Håkan Carlsson SD Marie Louise Eriksson (SD) 
 

X 
  

Fahrudin-Fajko Zulfic S 
 

X 
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Omröstningslista, nr 4 
Osby kommunfullmäktiges sammanträde  2021-09-27. 
<Paragrafnummer och ärenderubrik> 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marika Bjerstedt Hansen S Michael Svensson (S) 

 
X 

  

Carl Bejvel SD 
   

X 
 

Niklas Larsson C 
 

X 
   

Lars-Anton Ivarsson M 
 

X 
   

Daniel Landin S 
  

X 
  

Jan Kornemalm SD Jonny Eriksson (SD) 
  

X 
 

Agneta Malm S 
  

X 
  

Jimmy Ekborg C 
 

X 
   

Sonja Svenle-Pettersson M 
 

X 
   

Maria Owiredu KD 
 

X 
   

Hans Persson SD 
   

X 
 

Tommy Augustsson S 
  

X 
  

Ingmar Bernthsson S 
  

X 
  

Lotte Melin  C 
 

X 
   

Ewa Bejvel SD 
   

X 
 

Lage Frej M 
 

X 
   

Maria Reimer S 
  

X 
  

Jörgen Nilsson  SD 
   

X 
 

Maria Ernstsson S 
  

X 
  

Eva Bendz Johansson C 
 

X 
   

Marie Winther V Göran Bengtsson (V) 
 

X 
  

Yvonne Strömberg S 
  

X 
  

Lars-Erik Svensson M 
 

X 
   

Johan Nilsson SD 
   

X 
 

Erling Persson L 
 

X 
   

Nathalie Folkunger S 
   

X 
 

Anderas Andersson KD 
 

X 
   

Ulla Ekdahl  C Mats Ernstsson (C) X 
   

Kristof Pall SD 
   

X 
 

Karin Augustsson S 
  

X 
  

Dag Ivarsson M 
 

X 
   

Mikael Roslund SD 
   

X 
 

Johnny Ahlqvist S 
  

X 
  

Ida Gustafsson C 
 

X 
   

Sandra Bahceci S Kjell Nilsson (S) 
 

X 
  

Jonas Matsson SD 
   

X 
 

Kevin Fager M 
 

X 
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Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henry Nilsson C 

 
X 

   

Arne Gustavsson  S 
  

X 
  

Håkan Carlsson SD Marie Louise Eriksson (SD) 
  

X 
 

Fahrudin-Fajko Zulfic S 
  

X 
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Omröstningslista, nr 5 
Osby kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-27 
§ 91, Parkeringsnorm Osby centrum 
Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marika Bjerstedt Hansen S Michael Svensson (S) X 

   

Carl Bejvel SD 
 

X 
   

Niklas Larsson C 
 

X 
   

Lars-Anton Ivarsson M 
  

X 
  

Daniel Landin S 
 

X 
   

Jan Kornemalm SD Johnny Eriksson (SD) X 
   

Agneta Malm S 
 

X 
   

Jimmy Ekborg C 
 

X 
   

Sonja Svenle-Pettersson M 
  

X 
  

Maria Owiredu KD 
 

X 
   

Hans Persson SD 
 

X 
   

Tommy Augustsson S 
 

X 
   

Ingmar Bernthsson S 
 

X 
   

Lotte Melin  C 
 

X 
   

Ewa Bejvel SD 
 

X 
   

Lage Frej M 
  

X 
  

Maria Reimer S 
 

X 
   

Jörgen Nilsson  SD 
 

X 
   

Maria Ernstsson S 
 

X 
   

Eva Bendz Johansson C 
 

X 
   

Marie Winther V Göran Bengtsson (V) X 
   

Yvonne Strömberg (S) S 
 

X 
   

Lars-Erik Svensson M 
  

X 
  

Johan Nilsson SD 
 

X 
   

Erling Persson L 
 

X 
   

Nathalie Folkunger S 
 

X 
   

Anderas Andersson KD 
 

X 
   

Ulla Ekdahl  C Mats Ernstsson (C) X 
   

Kristof Pall SD 
 

X 
   

Karin Augustsson S 
 

X 
   

Dag Ivarsson M 
  

X 
  

Mikael Roslund SD 
 

X 
   

Johnny Ahlqvist S 
 

X 
   

Ida Gustafsson C 
 

X 
   

Sandra Bahceci S Kjell Nilsson (S) X 
   

Jonas Matsson SD 
 

X 
   

Kevin Fager M 
  

X 
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Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Henry Nilsson C 

 
X 

   

Arne Gustavsson  S 
 

X 
   

Håkan Carlsson SD Marie-Louise Eriksson (SD) X 
   

Fahrudin-Fajko Zulfic S 
 

X 
   

 
 
 


