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2020-12-03

Kommunfullmäktige
Tid: 14 december 2020, klockan 18:30
Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams

Ärende

1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

Anmälningar

4

Information
- Kommundirektören informerar

5

Frågestund

6

Kulturpriset 2020

7

Motion - Anläggande av yta för att gynna pollinatörer på gamla koloniområdet Kristdemokraterna

8

Drogpolicy

9

Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021

10 Fastighetsförvärv, Grossören 7
11 Förbundsordning avseende AV-media Skåne
12 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019–2022
13 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2019–2022
14 Medarbetarpolicy
15 Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i barn- och
utbildningsnämnden och ersättare i ÖGRAB - Fredrik Johansson Nord

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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Dag Ivarsson

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare
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Datum

2020-11-11
Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunfullmäktige

Minnesgåva 2020
Minnesgåva till anställda och förtroendevalda med 24 års tjänstgöring.
Annette Sandberg, förskollärare/lärare, Örkenedskolan
Pia Malmsten, specialpedagog, Örkenedskolan
Anette Teigen, undersköterska natt, Rönnebacken
Veronika Berntsson, undersköterska natt, Rönnebacken
Camilla Ek, undersköterska natt, Rönnebacken
Synnöve Ottosdotter-Ljungberg, samordnare, Central bemanning
Tony Persson, utredare, Stab Häls och Välfärd
Sven-Ove Elofsson, brandman, Räddningstjänsten
Johan Persson, brandman, Räddningstjänsten
Leif Stiberg, brandförman, Räddningstjänsten
Åke Johansson, parkarbetare, Gata och Drift
Patrik Johnsson, fastighetstekniker, Gata och Drift
Lena Dahlquist, kokerska, kök Gamlebygårdens förskola

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809
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Datum

2020-09-28

Barnkonsekvensanalys
Drogpolicy
Dnr BUN/2020:238 003
Vilka barn berör ärendet och hur?
Alla barn i föreningslivet

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod
Alkohol och droger hör inte hemma där barn vistas
Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att beslut fattas om att anta drogpolicyn

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Datum

Osby kommun

2019-10-02

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?

Traditioner och outtalade regler kan bli en intressekonflikt

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv
Ja, RF-SISU har hjälpt till att ta fram underlag till föreningar och utföra
kontroller fram till och med 2020. I våra riktlinjer för stöd och uthyrning är
det tvingande att lämna in en drogpolicy.

Nej, motivera
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Drogpolicy för föreningar i Osby kommun

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Barn och Utbildningsnämnden
Fredrik Johnsson

Policy

Beslutsdatum:
2020-10-20
Dokumentansvarig: Barn och Utbildningsnämnden
Diarienummer:
Giltighetstid
20210101-20231231

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Drogpolicy för föreningar i Osby kommun

Datum

2020-10-20

Innehållsförteckning
Inledning ......................................................................................1
Drogpolicy för föreningar i Osby kommun

.......................................... 2

Sammanfattning……………………………………………………..3
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Drogpolicy för föreningar i Osby kommun

Datum

2020-10-20

1 Inledning
Osby kommun hyr ut lokaler och anläggningar för aktiviteter och
arrangemang för att stötta föreningslivet och civilsamhället. Syftet är att
stötta kommuninvånares möjlighet till kultur och fritid på egna villkor.
För att kunna söka stöd ska föreningen godkänna den av kommunen
beslutade drogpolicy årligen. De olika stöden finns uppräknade i våra
riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun.

2 Drogpolicy för föreningar i Osby kommun
Mål
Vi tar gemensamt ställning mot ANDT (alkohol, narkotika, dopning tobak).
Genom att våra medlemmar möts av samma budskap kan vi tillsammans:
•
•
•

Bidra till att minska risken för att ungdomar och vuxna råkar ut för
skador och problem relaterade till ANDT
Stärka våra medlemmar att göra hälsosamma val och undvika ANDT
Bidra till att öka kunskapen om de negativa effekterna av ANDT såväl
föreningsliv som samhälle.

Övergripande riktlinjer:
•
•
•
•
•
•

Vi strävar efter att inte prata positivt om alkohol och tobak i samband
med föreningens verksamhet.
Vi pratar inte positivt om dopning.
Våra ledare, tränare och förtroendevalda är i sitt förhållningssätt till
ANDT ett föredöme för barn och ungdomar.
Vi följer de regler och lagar som finns i svensk lagstiftning gällande
ANDT.
Föreningen inkommer årligen med en uppdaterad ansvarslista för var
och en av riktlinjerna.
Föreningen återger årligen hur man gör för att implementera detta
bland medlemmar och att det även syns utåt.
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Drogpolicy för föreningar i Osby kommun

Datum

2020-10-20

Alkohol:
•
•
•
•
•
•

•
•

Vi dricker inte alkohol när vi bär föreningens kläder/utrustning.
Vi dricker inte alkohol på föreningens fester då minderåriga är med.
Våra idrottsutövare undviker alkohol dagen före och under tävling,
träning eller match.
Vi erbjuder alltid alkoholfria alternativ på våra fester.
Vi uppmanar inte till att fira segrar eller dränka förluster med hjälp av
alkohol.
Våra ledare dricker inte alkohol i samband med sammankomster, läger
eller annan verksamhet där man ansvarar för föreningens barn och
ungdomar.
Vi är restriktiva vid val av sponsorer som kan uppmuntra, eller på annat
sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.
Vi har nolltolerans mot alkoholkonsumtion i samband med skjutsning
till sammankomster. Tänk på att det du druckit kvällen innan kan
påverka din körförmåga

Narkotika och dopning:

•
•
•

Narkotika-och dopingklassade substanser får aldrig förekomma på
något sätt i vår verksamhet utan läkarintyg.
Om man har preparat utskrivna av läkare som innehåller narkotika-eller
dopningsklassade substanser söks dispens om nödvändigt.
Idrottsutövare, tränare och ledare ska hålla sig informerade om vilka
regler som gäller för dopning.

Tobak:
•
•

•

Vi uppmuntrar våra medlemmar att värna om nikotinfria miljöer och
kultur utan tobak.
Våra myndiga utövare och ledare strävar efter att avstå från tobak
under sammankomster och hanterar sitt tobaksbruk med omdöme
inför andra.
Vår omyndiga utövare och ledare använder inte tobak under
sammankomster.

3 Sammanfattning
Kontroll av att policy efterlevs kan komma att göras av Kultur och
Fritid. Om kontrollen visar på brister kan avdrag på bidragen göras.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-09-25
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Barn och utbildning
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson, 070-9318478
fredrik.johnsson@osby.se

Drogpolicy

Dnr BUN/2020:238 003
Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden
•

Att Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att godkänna drogpolicy för föreningar i Osby
kommun.

Barnkonsekvensanalys
Ja, se bilaga barnkonsekvensanalys
Sammanfattning av ärendet
Den 13 februari 2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för
uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra till
långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. Att skapa ett rättvist
och inkluderande stödsystem som främjar ett aktiv och självständigt föreningsliv och
civilsamhälle.
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kommunfullmäktige men
budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritidsanläggningar och lokaler antas
och justeras vid behov årligen av Barn och utbildningsnämnden inom given ram (Beslut
§13 Kommunfullmäktige 2017-02-13).
I Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun finns en rad villkor
som föreningar måste uppfylla för att ha möjlighet att ta del av Osby kommuns
föreningsstöd. under
Under punkten 1.2 Allmänna villkor står följande angående drogpolicy:
För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns föreningsstöd krävs att
följande villkor är uppfyllda:
•

bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö inklusive
verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och ungdomar så som tävlingar
och matcher.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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•

ha en drogpolicy som godkänts av barn och utbildningsnämnden.

Inför 2021 föreslår därför barn och utbildningsförvaltningen att Osby kommuns
drogpolicy för föreningar godkännes.
Beslutsunderlag
-

Riktlinjer för utlåning och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar

-

Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun

-

Beslut §13 Kommunfullmäktige 2017-02-13

-

Drogpolicy för föreningar i Osby kommun

-

Barnkonsekvensanalys

Eva Andersson

Fredrik Johnsson

Förvaltningschef

Enhetschef Kultur- och fritid

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef Eva Andersson
Kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson
Fritidsutvecklare Ylva Kronblad
Kommunstyrelse

Riktlinjer för stöd till föreningar och
civilsamhället i Osby kommun
Samhällsbyggnad, Kultur och fritid

Datum

2016-11-29

2016-11-29

Datum

Osby kommun

Sida
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Föreningsstöd
Föreningsgala,
service,
marknadsföring

Verksamhetsstöd

Drift- och
anläggningsstöd

Kultur- och
fritidsföreningar

Subevntionerade
lokaler

Aktivitetsstöd
(Idrottsföreningar)

Drift- och
hyresstöd

Verksamhetsstöd
för lika
möjligheter

Samlingslokaler

Projekt- och
arrangemangsstöd

Investeringsstöd

Övergripande fördelningskriterier
Som grund för bedömning utgår kultur och fritid från ett antal fastställda fördelningskriterier som pekar ut
prioriterade målgrupper och verksamheter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen.
Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.
Personer över 65 år.
Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete.
Ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter i form av kulturupplevelser, bildning och kreativt
skapande.
Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn.
Jämställdhetsarbetet.
Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå en bred publik.
Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan människor med olika bakgrund och
erfarenheter.
Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning.
Ökad delaktighet för unga 13-25 år.
Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria.
En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun.

Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar och aktuell
samhällsutveckling.

Datum

Osby kommun

2016-11-29

Innehåll
1

Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby
kommun .........................................................................................4
Övergripande fördelningskriterier .......................................................................... 4
Allmänna villkor ..................................................................................................... 5
Ansökningsdatum och utbetalning.......................................................................... 5
Insyn och granskning .............................................................................................. 6

2

Verksamhetsstöd ...........................................................................7
Aktivitetsstöd för verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariationer ................................................................................................ 7
Verksamhetsstöd för kultur- och fritidsföreningar.................................................. 8
Verksamhetsstöd för lika möjigheter ...................................................................... 8

3

Stöd till lokaler och anläggningar ...............................................9
Subventionerade lokaler och anläggningar ............................................................. 9
Drift- och hyresstöd ................................................................................................ 9
Stöd till samlingslokaler ....................................................................................... 10
Investeringsstöd .................................................................................................... 11

4

Projekt och arrangemangsstöd..................................................12
Projekt och arrangemangsstöd .............................................................................. 12
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Datum

Osby kommun

2016-11-29

1 Inledning
Osby kommun ger olika former av stöd med syfte att skapa förutsättningar
för ett starkt och självständigt föreningsliv och civilsamhälle i hela
kommunen. Osby kommun vill genom stödet skapa förutsättningar för
föreningslivet att driva och utveckla förebyggande, kreativa och sociala
verksamheter av god kvalité som ökar kommuninvånares möjligheter till
kultur och fritid på egna villkor.
Stödet till föreningar och civilsamhället är uppdelat i verksamhetsstöd, stöd
till lokaler och anläggningar och projekt- och arrangemangsstöd.

Övergripande fördelningskriterier
Som grund för bedömning av stöd utgår Kultur och fritidsförvaltningen
särskilt från ett antal övergripande fördelningskriterier. För de olika
stödformerna finns utöver de övergripande fördelningskriterierna särskilda
kriterier och prioriteringar. Fördelningskriterierna utgår från hur föreningar
arbetar med eller bidrar till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av
kommunen.
Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och barn och
unga mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.
Personer över 65 år.
Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete.
Ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter i form av
kulturupplevelser, bildning och kreativt skapande.
Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn.
Jämställdhetsarbetet.
Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå
en bred publik.
Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan
människor med olika bakgrund och erfarenheter.
Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning.
Ökad delaktighet för unga 13-25 år.
Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria.
En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun.
Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar
och aktuell samhällsutveckling.

Fördelningskriterierna revideras vid behov av samhällsbyggnadsutskottet för
att följa aktuell samhällsutveckling lokalt och nationellt.
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Datum

Osby kommun

2016-11-29

Allmänna villkor
För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns
föreningsstöd krävs att följande villkor är uppfyllda:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som
delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet
ta ställning för demokrati som samhällssystem samt arbeta för att
motverka kränkningar och diskriminering.
bedriver verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar
boende i Osby kommun.
bedriva all barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö
inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och
ungdomar så som tävlingar och matcher.
ha av konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade
stadgar, ha en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister.
vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.
ha minst 5 aktiva medlemmar.
vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera
kontaktuppgifter efter årsmöte.
sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess
verksamhet.
ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och
fritidsförvaltningen. För idrottsföreningar utförs kontroll och
godkännande av Skåneidrotten.

Stöd utgår inte till ekonomiska föreningar eller föreningar som verkar för
medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Stöd
utgår inte till föreningar som bedriver yrkesmässig eller facklig verksamhet,
eller till studiecirkelverksamhet som får stöd genom studieförbund.
Stöd utgår inte till föreningar som får stöd från andra kommunala
förvaltningar för samma verksamhet.
Stödberättigade föreningar som tar del av kultur- och fritidsförvaltningens
stöd förbinder sig att aktivt arbeta för samma övergripande mål och
värderingar som Osby kommun uttrycker i sin värdegrund. Detta gäller även
för fria grupperingar, privatpersoner och andra aktörer som söker projektoch arrangemangsstöd. För idrottsföreningar som söker stöd gäller särskilda
villkor då dessa föreningar istället ska arbeta efter idrottsrörelsens
idéprogram Idrotten vill.

Ansökningsdatum och utbetalning
Stöd fördelas utifrån en årligt fastställd budget och utifrån de övergripande
fördelningskriterierna liksom särskilda villkor för de olika stödformerna.
Alla stödformer betalas direkt ut till föreningar och andra aktörer till det
bankkonto, bank- eller postgiro som angetts i ansökan.
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Datum

Osby kommun

2016-11-29

Ansökningarna görs på särskilda ansökningsblanketter som finns på kulturoch fritidsförvaltningens hemsida och specifika handlingar ska bifogas
utifrån vilken stödform som söks. Sökande förening ska kunna visa att
omfattningen av den verksamhet som föreningen söker för är sannolik.
Ansökningsdatum för de olika stöden:
25 februari
•

Aktivitetsstöd (Avser period 1 juli-31 december föregående år)

25 mars
•
•
•

Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar och
verksamhetsstöd för lika möjligheter
Drift- och hyresstöd, investeringsstöd och stöd till samlingslokaler
Projekt- och arrangemangsstöd

25 augusti
•
•
•

Aktivitetsstöd (Avser period 1januari-30 juni samma år)
Investeringsstöd
Projekt- och arrangemangsstöd

Utbetalning sker inom två månader efter ansökningsdatumet.

Insyn och granskning
Större förändringar från den verksamhet som angetts i ansökan eller
förändringar av styrelse och kontaktpersoner ska rapporteras till kultur och
fritid. Vid behov förs en dialog mellan föreningen och kultur och
fritidsförvaltningen.
Föreningar är skyldiga att vid begäran lämna följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Stadgar
Alkohol- och drogpolicy

Föreningen är skyldig att förvara dessa ovanstående handlingar inklusive
medlemsförteckning och närvarokort i minst fem år efter verksamhetsårets
slut.
Föreningar som söker aktivitetsstöd är skyldiga att löpande redovisa
föreningens gruppaktiviteter och uppgifter om deltagares namn, aktivitet,
plats, datum, tid samt deltagares och ledares namn, personnummer eller
födelsesiffror (år-månad-dag), kön, eventuell funktionsvariation och närvaro.
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Datum

Osby kommun

2016-11-29

2 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd syftar till att stödja föreningars arbete och verksamhet
utifrån föreningens egna målsättningar och syften. Verksamhetsstöd riktas
till verksamhet för barn och unga 5-25 år och/eller personer med
funktionsvariationer, kulturella verksamheter och verksamheter som bidrar
till lika möjligheter.
Verksamhetsstödet är uppdelat i tre olika former. Dessa är aktivitetsstöd,
verksamhetsstöd för kultur- och fritidsföreningar och verksamhetsstödstöd
för lika möjligheter. Föreningar kan endast söka en form av verksamhetsstöd
och bestämmer själva vilken som passar bäst. Föreningar som söker
verksamhetsstöd för lika möjligheter kan om föreningen uppfyller villkoren
söka något av de andra verksamhetsstöden.

A. Aktivitetsstöd för verksamhet för barn och unga och/eller
personer med funktionsnedsättning
Aktivitetsstödet baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga
samt personer med funktionsvariation. Syftet är att skapa förutsättningar för
att alla barn och unga samt personer med funktionsvariation ska ha en aktiv
fritid på egna villkor.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år
eller 5 medlemmar med funktionsnedsättning över 5 år enligt
definitionen av funktionshinder för statligt lokalt aktivitetsstöd.

Stödberättigad aktivitet:
•

•
•
•
•
•

Gruppverksamhet med minst 3 och högst 30 deltagare som fyllt 5
men inte 26 år eller deltagare med funktionsvariation över 5 år.
Ledare i stödberättigad ålder får räknas som deltagare.
Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska vara
medveten om att den deltar i en stödberättigad aktivitet.
Ansvarig ledare ska ha fyllt 13 år och får inte vara ansvarig för flera
gruppaktiviteter samtidigt
Sammankomsten/aktiviteten ska pågå minst 60 minuter och innehålla
en gemensam samling och avslutning.
Deltagare får endast räknas i en sammankomst/aktivitet per dag i
samma förening.
Närvaro ska registreras vid varje aktivitet och ledaren ska vara
närvarande under hela aktiviteten.

Föreningar erhåller en ersättningsnivå som utgår från antal redovisade
deltagartillfällen utifrån en summa som fastställs årligen av kultur- och
fritidsförvaltningen. För deltagare med funktionsnedsättning multipliceras
stödet per deltagartillfälle med 2,5.
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B. Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar
Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar utifrån de
övergripande fördelningskriterierna. Stöd baseras på en helhetsbedömning
utifrån föreningens planerade verksamhet. Syftet är att skapa förutsättningar
för ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter och en mångfald av kulturoch fritidsverksamheter för barn och unga mellan 0-25 år samt personer med
funktionsvariation.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver
kontinuerlig verksamhet.
Föreningar som bedriver kulturverksamhet eller föreningar med
verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariation som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet och
som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år eller 5
medlemmar med funktionsvariation.

Verksamhet inom kulturarv/kulturmiljö, musik, teater, dans, konst, film och
kvalitativa kulturprogram prioriteras. Även ungas egen organisering och
verksamheter som bidrar till ett brett fritidsutbud för barn och unga
prioriteras.
För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en
överenskommelse kring stöd och verksamhet.
Verksamhetsstödet fördelas efter en årligen fastställd budget samt de
övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för
bedömning.

C. Verksamhetsstöd för lika möjligheter
Verksamhetsstödet för lika möjligheter vänder sig till föreningar som
bedriver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet och
samhället i övrigt, eller grupper som möter särskilda hinder för att ha en
aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som verkar för lika möjligheter liksom ökad inkludering,
inflytande och delaktighet i samhället för grupper som anses behöva
särskilt stöd för sin organisering och verksamhet.

Verksamhetsstödet för lika möjligheter fördelas efter en årligen fastställd
budget, antal medlemmar och de övergripande fördelningskriterierna. En
separat ansökningsblankett finns för bedömning.
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3 Stöd till lokaler och anläggningar
Stöd till lokaler och anläggningar omfattar både det direkta kontanta stödet
för drift och hyra och det indirekta stödet som ges till föreningar genom
subventionerade lokaler och anläggningar

A. Subventionerade lokaler och anläggningar
För att stärka föreningars ordinarie verksamhet och bidra till ett brett utbud
av kultur och fritid i hela kommunen ges föreningar möjlighet att hyra eller
låna kommunernas lokaler till en fastställd subventionerad taxa.
Vid upplåtelse och subventionering prioriteras verksamhet för åldrarna 5-25
år, personer med funktionsvariation och personer över 65 år. Vid fördelning
av tider i kommunens lokaler gör Kultur och fritid även bedömningen utifrån
riktlinjer för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar.
Varje förening som har en egen exklusiv lokal ska ha ett skriftligt hyresavtal
där föreningen betalar en hyra till Kultur och fritid. Hyran bestäms utifrån de
övergripande fördelningskriterierna. Alla hyresavtal ska revideras
regelbundet för att säkerställa att stödet går till rätt verksamhet och följer
riktlinjerna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna.

B. Drift- och hyresstöd
Drift- och hyresstödet ges till föreningar som äger eller hyr en lokal eller
anläggning, eller driver anläggningar som ägs av kommunen. Syftet är att
skapa mer likvärdiga förutsättningar gentemot verksamheter som bedrivs i
lokaler och anläggningar som drivs av kommunen.
Stödet utgår endast efter prövning där lokalen/anläggningen godkänts av
kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med de övergripande
fördelningskriterierna. Stödet ges endast om kommunen inte kan erbjuda
likvärdig lokal.
Stöd kan beviljas till:
•

•

•
•

Stödet ges endast till föreningar som uppfyller de allmänna villkoren
och bedriver verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariationer.
Föreningen ska ha sitt säte i Osby kommun. Vid särskilda fall kan
bidrag ges till andra föreningar om verksamheten som föreningen
söker för har sitt säte i Osby kommun. Bidraget ges endast till
lokaler/anläggningar som ligger i Osby kommun.
Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska bedrivas i eller i
anslutning till lokalen.
Lokalen eller anläggningen ska nyttjas till övervägande del av
verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariation.
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•

Stöd utgår till lokaler där verksamhet bedrivs och kan alltså inte ges
för exempelvis förråd.

Samordning av lokal eller anläggning och samarbete mellan föreningar ska
ske i största möjliga mån.
Stöd kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av
kommunen och som hyrs ut per timme eller tillfälle.
Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar drift- och hyresstöd efter de
övergripande fördelningskriterierna och en årligen fastställd budget samt
utifrån typ, storlek och nyttjande av lokal/anläggning. En separat
ansökningsblankett finns för bedömning.

C. Stöd till samlingslokaler
Stöd till samlingslokaler ges till föreningar som driver föreningsägda
samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för andra föreningar,
allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns tillgängliga för
boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som
bidrar till ett brett kulturliv och sociala mötesplatser. Syftet är att stötta ett
aktivt föreningsliv, levande bygd och lokala sociala mötesplatser.
Stödet utgår endast efter prövning.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och äger en
samlingslokal.
Samlingslokaler som hålls öppen och tillgänglig för föreningar,
grupper och allmänhet för möten, kulturell verksamhet,
fritidssysselsättning, firande, högtider och liknande i rimlig
omfattning och på skäliga villkor.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:
•

•

Föreningen får inte hyra ut lokalen till enskilda eller en
sammanslutning som brediver främlingsfientlig och/eller
odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras
medföra ordningsstörningar eller olaglig verksamhet.
Föreningar får inte hyra ut till verksamheter för barn och unga som
inte är alkohol- och drogfria.

För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en
överenskommelse kring stöd och verksamhet.
Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande
fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.
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D. Investeringsstöd
Investeringsstöd kan till skillnad från drift- och hyresstöd sökas av alla
föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan söka stöd
för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete eller för större
underhållsarbeten för anläggningar som ägs av föreningen eller som
föreningen driver eller hyr på lång sikt och där investeringen kan ses som lös
egendom. I undantagsfall kan föreningar få stöd för inköp av utrustning.
Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom arbeten
inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning.
Stöd kan beviljas till:
•
•

•
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som äger eller driver en lokal/anläggning på lång sikt och
som har stabila förutsättningar att bedriva verksamhet för lång tid
framöver.
Bidraget kräver en egen insats och ges inte för eget arbete.
Bidraget kan endast ges till lokaler/anläggningar som ligger i Osby
kommun.
Det som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen
beviljats stöd. Undantag kan ske om kultur- och fritidsförvaltningen
anser att det finns särskilda omständigheter.

Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande
fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.
Föreningar som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående har
möjlighet att ansöka om investeringsstödet i anslutning till det inträffande.
Föreningen kan då få ett förhandsbesked.
Stöd till investeringar måste redovisas på särskild blankett senast sex
månader efter att investeringen är genomförd. Stora förändringar i
förhållande till ansökan måsta rapporteras till kultur- och
fritidsförvaltningen. Investeringar som inte blir av eller används till annat än
det som avses i ansökan måste betalas tillbaka liksom medel som inte
används.
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4 Projekt- och arrangemangsstöd
Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra
aktörer möjlighet att arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet
kan även sökas av privatpersoner samt av nystartade föreningar som ett startoch utvecklingsstöd. Syftet är att stötta föreningslivet och andra delar av
civilsamhället att utvecklas, nå nya grupper och arbeta med nyskapande
verksamheter samt för unga att förverkliga sina egna idéer. Projekt och
initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras.
Stöd beviljas till:
•

•
•

Tidsbegränsade projekt, arrangemang eller utvecklingssatsningar
inom något av kultur- och fritidsförvaltningen prioriterad områden
utifrån de övergripande fördelningskriterierna.
Nystartade föreningar, aktiviteter eller projekt som bidrar till ett brett
kultur- och fritidsutbud.
Initiativ, arrangemang och projekt av unga mellan 13-25 år som
riktas till andra unga.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:
•

•
•

•
•

Projekt och arrangemang ska genomföras och avslutas inom en given
tidsram och kan inte vara en del av en förenings ordinarie
verksamhet.
Sökande föreningar ska uppfylla de allmänna villkoren.
Nystartade föreningar, fria grupperingar och privatpersoner måste
arbeta efter demokratiska principer och respektera alla människors
lika värde.
All verksamhet för barn och unga ska bedrivas i alkohol och drogfria
miljöer.
Projekt och arrangemang ska genomföras inom kommunen.
Undantag kan göras om projektet anses särskilt angeläget av kultur
och fritidsförvaltningen.

Stöd beviljas inte till:
•
•
•
•

Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell
näringsverksamhet.
Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
Projekt eller arrangemang som uppmuntrat till positiva attityder till
våld eller missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller
diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Ansökningar bedöms utifrån en årligt fastställd budget och de övergripande
fördelningskriterierna. En särskild ansöknings- och redovisningsblankett
används för detta. Stödet har två fasta ansökningsdatum men kan vid behov
sökas och betalas ut mellan dessa datum.
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Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler
och anläggningar till föreningar
Samhällsbyggnad, Kultur och fritid

Datum

2016-11-29

2016-11-29

Osby kommun

Datum

2016-11-29

Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och
anläggningar till föreningar
Osby kommun hyr och lånar ut lokaler och anläggningar för aktiviteter och
arrangemang för att stötta föreningslivet och civilsamhället samt för att stötta
kommuninvånares möjlighet till kultur och fritid på egna villkor.

Huvudprinciper vid uthyrning/utlåning
-

Utnyttja befintliga resurser för att uppnå ett högt nyttjande av
lokaler/anläggningar.
Upplåtelsen ska stimulera allsidighet och mångfald.
Skapa rättvisa och bra försättningar för föreningslivet.
Barn och unga mellan 5-25 år, personer med funktionsvariationer och
personer över 65 år prioriteras.
Att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens
anläggningar.
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer oavsett kön på lika
villkor.
Verksamhet i föreningsregi prioriteras.
Hänsyn ska tas till lokala, säsongsspecifika och geografiska
förutsättningar.
Föreningar som för sin verksamhet har behov av särskilda ytor har
förtur till dessa.

Prioritering vid fördelning av tider
Fördelning av tider sker enligt följande prioriteringsordning:
1. Kommunal verksamhet under dagtid.
2. Matcher, tävlingar och motsvarande i föreningsregi. Verksamhet som
riktar sig till barn och unga har företräde framför vuxenverksamhet.
3. Bidragsberättigade föreningars verksamhet för barn och unga
4. Annan form av verksamhet för barn och unga.
5. Övriga föreningar och organisationer.
6. Privatpersoner och företag.
7. Externa föreningar, företag och privatpersoner.
Verksamhet för barn och ungdomar som är 15 år och yngre prioriteras vid
tilldelning av träningstider innan kl 20.
Undantag av prioriteringsordningen kan göras av kultur och
fritidsförvaltningen vid enskilda fall. Negativ berörd förening erbjuds då
annan anläggning eller tid.
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Principer vid matcher, tävlingar och arrangemang
Tävlingsverksamhet, arrangemang, turneringar och liknande prioriteras före
träning. Bokning görs i dialog med kultur och fritid och berörda föreningar.
Prioritering mellan olika föreningar inom säsong för verksamheten görs vid
varje enskilt tillfälle av kultur och fritid i dialog med berörda parter.

Allmänna regler för bokning
Bokning görs via kultur och fritid minst två dagar i förväg. För schemabokningar över hela terminer gäller särskilda regler som tas upp nedan.
Avbokning ska ske senaste 24 timmar före hyrestillfället. Ej avbokad tid
debiteras enligt ordinarie taxa. Detta gäller även för lokaler som hyresgästen
nyttjar utan kostnad.
Osby kommun hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer eller
personer som befaras medföra ordningsstörningar, innebära olaglig
verksamhet eller strida mot demokratiska grundvärderingar. En prövning
görs i varje enskilt fall. Om hyresavtal/bokning redan ingåtts kan Osby
kommun när som helst av orsakerna ovan häva uthyrningen. Hysgästen har
då inte rätt till någon ersättning.
Hyresgästen förbinder sig att följa gällande ordningsregler och anvisningar
för den aktuella lokalen eller anläggningen. Om dessa inte följs innebär det
att hyresgästen kommer debiteras samt kan avstängas från lokalen eller
anläggningen.
Det är inte tillåtet att servera eller förtära alkohol i kommunens lokaler och
anläggningar. Undantag kan göras för verksamheter som ansökt och beviljats
serveringstillstånd och som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen.
Föreningar ska ha likvärdiga möjligheter att låna/hyra inventarier, material
och utrustning. För att en förening ska ha ensamrätt till inventarier som köpts
in av kultur och fritid krävs skriftliga avtal.

Bokning och fördelningsprocess av terminstider
Information om ansökan av tider i kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar skickas till idrottsföreningar till den e-postadress som
registrerats i föreningsregistret samt hyresgäster som hyrt tider föregående
termin. Registrerad förening skickar därefter sina önskade träningstider till
kultur- och fritidsförvaltningen.
För de anläggningar och lokaler där det finns behov kallar Kultur och fritid
till ett gemensamt möte för att diskutera fördelning av tider, förändringar
mellan terminer, behov och önskemål.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör en bedömning utifrån huvudprinciper för
uthyrning, prioriteringsordning, eventuell dialog och föreningars önskemål.
Utifrån detta skapas ett säsongsschema där varje förenings tilldelade
träningstider finns med. Säsongschemat skickas ut till föreningar som har
möjlighet att lämna synpunkter innan schemat förs in i bokningssystemet.
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Taxor
Taxor gäller för kultur- och fritids lokaler och fritidsanläggningar liksom för
förråd, kansli, omklädningsrum med mera.
Olika taxor gäller för kommunens lokaler och anläggningar utifrån typ av
hyresgäst, typ av lokal/anläggning och vilken verksamhet som ska bedrivas.
Taxeklasser
•

•
•

•
•

Nolltaxa
Unga 13-25 som organiserar sin egen verksamhet (gäller ej i simhall
och ishall).
Verksamhet och aktiviteter i rekryteringssyfte så som prova-på
aktiviteter eller särskilda satsningar. Bedömning görs i varje enskilt
fall av kultur och fritid.
Utvalda samlingslokaler i olika delar av kommunen.
Interntaxa
Kommunal verksamheter.
Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med
funktionsvariation och äldre (A)
Bidragsberättigad förenings verksamhet för barn och unga mellan 5
och 25 år, personer med funktionsvariation eller personer över 65 år.
Övrig föreningsverksamhet (B)
Bidragsberättigad förenings vuxenverksamhet.
Normaltaxa (C)
Externa föreningar, företag och privatpersoner.
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Exklusiv uthyrning av kommunens lokaler och
anläggningar till föreningar
En del av kommunens lokaler kan på fördel hyras ut långsiktigt till enskilda
föreningar med syfte att ge föreningar trygghet och långsiktiga
förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet samt bidra till ett
brett utbud av aktiviteter och verksamheter.

Principer vid långtidsuthyrning
Uthyrning ska utgå från huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande
fördelningskriterierna i riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i
Osby kommun.
För att ge föreningar tydliga och långsiktiga förutsättningar ska föreningar ha
skriftliga avtal.
För att vara berättigad att hyra krävs:
•
•

Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren i riktlinjerna för stöd
till föreningar.
Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i
lokalen/anläggningen. Undantag från detta kan göras om
verksamheten anses som särskilt angelägen av kultur och
fritidsförvaltningen. Undantag görs även vid uthyrning av förråd,
kansli, omklädningsrum och liknande.

Samverkan mellan föreningar ska ske i största möjliga mån.

Hyresavtal och hyra
Föreningar som hyr exklusiva lokaler/anläggningar som ägs av kommunen
ska alltid ha ett hyreskontrakt som upprättats mellan föreningen och kultur
och fritidsförvaltningen. Kontraktet kan aldrig överlåtas. Alla hyresavtal ska
revideras var tredje år för att säkerställa att uthyrningen följer
huvudprinciperna för uthyrning/utlåning och de övergripande
fördelningskriterierna.
Föreningar betalar en fastställd taxa för förråd, kansli, omklädningsrum och
liknande. Hyra för lokaler där föreningen bedriver sin huvudsakliga
verksamhet baseras utifrån huvudprinciperna för uthyrning och de
övergripande fördelningskriterierna. Föreningar med hyreskontrakt kan söka
hyresstöd. Föreningar är dock inte garanterade stöd utan stöd bedöms efter
de specifika villkoren för stöd och de övergripande fördelningskriterierna.

Särskilda regler
Särskilda regler gäller för Pulsens och Bultens lokaler.
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Föreningsdrift av kommunens lokaler, anläggningar
och mark
I Osby kommun finns flera anläggningar som drivs av föreningar men där
kommunen äger marken eller hela anläggningen. Genom att föreningen tar
ansvar för driften skapas flera mervärden för kommunen och invånaren
liksom för föreningen och den enskilda medlemmen. Föreningsdrift
möjliggör att fler anläggningar kan drivas inom kommunen då föreningar
bidrar med ideella krafter.
För att stötta föreningslivet kan kommunen även teckna arrendeavtal med
föreningar för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet på kommunens
mark.

Principer vid föreningsdrift
Föreningar som driver an anläggning som helt eller delvis ägs av kommunen
ska ha skriftliga driftavtal. Avtalen tas fram i dialog mellan den aktuella
föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalen utgår från Svensk
Idrotts förslag på kontrakt för föreningsdrift. Driftavtal tecknas utifrån
huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna.
Avtal kan ej överlåtas.
Avtalen ska tydligt förmedla kommunens respektive föreningens
skyldigheter och rättigheter och utformas på så sätt att föreningen har goda
möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten.
För att vara berättigad att driva en anläggning eller lokal som ägs av
kommunen krävs:
•
•

Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren för stöd till föreningar
enligt riktlinjerna.
Lokalen/anläggningen ska vara tillgänglig för kommunens
verksamhet och andra föreningar när föreningen inte använder
lokalen/anläggningen. Undantag kan göras om kultur- och
fritidsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl.

Alla driftavtal ska revideras var tredje år för att säkerställa att avtalen skapar
goda försättningar för föreningen och följer huvudprinciperna för uthyrning
och de övergripande fördelningskriterierna.
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Barnkonsekvensanalys
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021
Dnr BUN/2020:237 806
Vilka barn berör ärendet och hur?
Avgiftshöjningen för kurser berör barnet indirekt på grund av ökad
kostnad för vuxna

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Det är vårdnadshavare som betalar inträde i simhallen.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
För likvärdigheten så är det bästa att det inte är några avgifter

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Datum

Osby kommun

2019-10-02

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING
Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?
Ja, beskriv
Ja, så fort det är kostnader och avgifter med så innebär det att alla inte
kommer att kunna vara med

Nej, motivera
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Prisändringar i simhallarna 2021
•

Vuxensimskola

600:- för 10 gånger

Nuvarande pris 450:-, i priset 40:- avgift för webbförsäljnings avgift. 410:-/10 gånger = 41:- per gång.
Ett engångsbad kostar 40:•

Vattengymnastik/Cirkelpass

600:- för 12 gånger

Nuvarande pris 500:-, i priset 40:- avgift för webbförsäljning. 460:-/12 gånger = 38.33 per gång.
Ordinarie inträde är 40:- per gång
•

Babysim

1000:- för 8 gånger

Nuvarande pris 800:-, i priset 25% moms och 40:- webbavgift. Av 600:-/8 gånger =75:- per gång. I
priset ingår egen tid i hallen, Instruktör och båda föräldrarna får vara med. Ordinarie pris för 2 vuxna
är 80:•

Småbarns sim

1000:- för 10 gånger

Nuvarande pris 800:-, i priset 25% moms och 40.- webbavgift. Av 600:-/10 gånger = 60:- per gång. I
priset ingår egen tid i hallen, instruktör och båda föräldrarna får vara med. Ordinarie pris för 2 vuxna
är 80:•

Klippkort 15-gånger vuxen

550:-

Nuvarande pris 450:-/15 gånger = 30:- per gång
•

Årskort vuxen

1300:-

Nuvarande pris 1000:-. Möjlighet finna att bada under 42 veckor och då är kostnaden 1000/42 veckor
23,80:- per gång och med höjning blir det 30,90:- per gång

Osby kommun

Datum

2020-03-13
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Taxor och avgifter inom Kultur och fritid

2021

Barn och utbildning, Kultur och fritid

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter

Datum

Osby kommun

2020-03-13
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1 Taxeklasser
Taxor gäller för kultur- och fritidslokaler och fritidsanläggningar. Olika taxor gäller för kommunens
lokaler och anläggningar utifrån typ av hyresgäst, typ av lokal/anläggning och vilken verksamhet som
ska bedrivas. Ingår inte objektet i bokningssystemet och kan bokas per timme ska ett avtal mellan
hyresgästen och Kultur och Fritid skrivas. Föreningsverksamheter som vill övernatta i lokalerna ska
alltid kontakta Kultur och Fritid för mer information och taxor.

0. Nolltaxa
Unga 13-25 som organiserar sin egen verksamhet (gäller ej i simhall och ishall).
Verksamhet och aktiviteter i rekryteringssyfte så som prova-på aktiviteter eller särskilda
satsningar. Bedömning görs i varje enskilt fall av kultur och fritid.
Utvalda samlingslokaler i olika delar av kommunen.
A. Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med funktionsvariation och äldre
Bidragsberättigad förenings verksamhet för barn och unga mellan 5 och 25 år, personer med
funktionsvariation eller personer över 65 år med verksamhet i Osby kommun.
B. Övrig föreningsverksamhet
Bidragsberättigad förenings vuxenverksamhet inom Osby kommun.
C. Normaltaxa
Föreningar utanför Osby kommun, företag och privatpersoner. Observera att för företag och
privatpersoner tillkommer moms.
D. Interntaxa
Kommunala verksamheter.

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter

Osby kommun

Datum

2020-03-13
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2 Prioritering vid fördelning av tider
Fördelning av tider sker enligt följande prioriteringsordning:
1. Kommunal verksamhet under dygnets alla timmar.
2. Matcher, tävlingar och motsvarande i föreningsregi. Verksamhet som riktar sig till barn och
unga har företräde framför vuxenverksamhet.
3. Bidragsberättigade föreningars verksamhet för barn och unga
4. Annan form av verksamhet för barn och unga.
5. Övriga föreningar och organisationer.
6. Privatpersoner och företag.
7. Externa föreningar, företag och privatpersoner.
Undantag av prioriteringsordningen kan göras av kultur och fritidsförvaltningen vid enskilda fall.
Negativ berörd förening erbjuds då annan anläggning eller tid.

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter

Datum

Osby kommun
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3 Taxor idrottsanläggningar
Uthyrnings kostnaden av idrottsanläggningar är baserad på per timme. Med undantag av ishallen.
Idrottshall

A

B

C

210/263

60

120

190/238

50

Finns ej

200/250

Finns ej

Stor sporthall/timme

60

140

Gymnastik- & spegelsal/timme

50
Finns ej

Barnkalas/timme

Konstgräsplan

D

(exkl./inkl. moms)

A

B

C

D

(exkl./inkl. moms)

Mars-november
7-mannaplan/timme

100

125

300/375

100

11-mannaplan/timme

200

250

500/625

200

Halv 11-mannaplan/timme

125

150

300/375

125

December-februari
7-mannaplan/timme

100

125

300/375

100

11-mannaplan/timme

300

350

700/875

300

Halv 11-mannaplan/timme

175

200

400/500

175

Ishall

A

B

C

D

Bana/timme

100

600

1200/1 500

600

Dygn med is

4 000

5 000

6 000/7 500

5 000

Dygn utan is

1 000

1 500

2 000/2 500

1 500

Vecka med is

40 000

45 000

50 000/62 500

45 000

Vecka utan is

4 000

6 000

7 000/8 750

6 000

Simhall

A

(exkl./inkl. moms)

B

C

Bana/timme

20

35

Hel bassäng/timme

80

Undervisningsbassäng/ timme
Cafeteria/dygn

(exkl./inkl. moms)

D

180/225

35

180

820/1 025

180

210

350

420/525

350

100

100

100/125

100

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter
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4 Samlingslokaler
Uthyrning av samlingslokaler är gratis upp till fyra timmar en gång per dygn för föreningar som
uppfyller de allmänna villkoren enligt Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhälle i Osby
kommun.
Ekebo

A

B

Tillfälle under 4 timmar

0

0

Tillfälle över 4 timmar

80

180

Väktaren

A

B

Tillfälle under 4 timmar

0

0

Tillfälle över 4 timmar

80

180

Medborgarhuset Lönsboda

A

B

Aulan/tillfälle under 4 timmar

0

0

Aulan/tillfälle över 4 timmar

80

Pelarsalen/ tillfälle under 4 timmar

C

D

(exkl./inkl. moms)

750/938

70

1000/1 250

180

C

(exkl./inkl. moms)

D

210/263

70

1 100/1 375

180

C

(exkl./inkl. moms)

D

150/188

80

350

1 000/1 250

350

0

0

100/125

60

Pelarsalen/tillfälle över 4 timme

80

270

Finns ej

270

Sal 3/tillfälle under 4 timmar

0

0

100/125

50

Sal 3/tillfälle över 4 timmar

80

150

230/288

150

Hemgården Killeberg

A

B

Lilla salen/ tillfälle under 4 timmar

0

0

Lilla salen/tillfälle över 4 timmar
max 24 timmar
Stora salen/ tillfälle under 4 timmar

120

Stora salen/tillfälle över 4 timmar
max 24 timmar
Hela Hemgården upp till 24 timmar

C

D

310/388

120

250

350/438

250

0

0

310/388

140

300

500

600/750

500

450

750

850/1 063

450

(exkl./inkl. moms)

Taxa C Hemgården för privatpersoner tillkommer en depositionsavgift på 2000kr

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter
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Hasslaröds konferenslokal

A

B

Lilla konferenslokalen/timme

25

60

Stora konferenslokalen/timme

50

120

C

D

100/125

25

190/238

50

(exkl./inkl. moms)

5 Förråd och reklamplatser
Nedanstående objekt hyrs först och främst ut till föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga i
Osby kommun. Därefter till övriga föreningar i Osby kommun. Externa föreningar, företag och
privatpersoner kan som regel ej hyra dessa objekt. Kultur och Fritid har rätten att inte godkänna att
objekten hyrs ut.
Förråd
Varm förråd

A

B

C

D

Kvm/år

50

100

Finns ej

100

30

50

Finns ej

50

Kall förråd
Kvm/år

Reklamplats
Reklamplats/år

A
100/st

B
Finns ej

C
Finns ej

D
Finns ej

Mer än fyra platser /år

400

Finns ej

Finns ej

Finns ej

6 Kontorsplatser, skåp och övriga avgifter
Uthyrning av flexibla kontorsplatser är gratis upp till fyra timmar för föreningar som uppfyller de
allmänna villkoren som i Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhälle i Osby kommun.
Kontorsplatsen bokas per timme.
Kontorsplats
Tillfälle över 4 timmar

A
40

B
90

C
Finns ej

D
Finns ej

Förvaringsskåp vid flex kontorsplatser
1 skåp/år

200

250

Finns ej

Finns ej

Skåp
1 skåp/år

A
250

B
300

C
*

D
Finns ej

* Om särskilda behov finns kan externa föreningar eller företag ansöka om att hyra förvaringsskåp
tillfälligt. Kultur och Fritid har rätt att neka vid förfrågan och vid eventuell uthyrning ska ett skriftligt
avtal göras med hyresgästen och Kultur och Fritid.
A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter
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Övriga avgifter

A

B

Tappad nyckel

4 000

4 000

Tappad tagg

150

Hyra av skridskor barn
Hyra av skridskor vuxen

(upp till max)
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C

(exkl./inkl. moms)

D

4 000/5 000

4 000

150

150/188

150

40

40

32/40

40

40

40

32/40

40

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter
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7 Besökstaxa simhallarna
Enheter
Vuxen

Enkel: 40

15-kort: 450

Årskort: 1000
1300

Barn 5-17 år

Enkel: 20

15-kort: 150

Årskort: 500

Barn 0-4 år

Gratis

Familjepris (2 vuxna och 2 betalande barn)

110

Pensionär

30/gäller torsdagar

Passerkort

30:- 15 gånger 550 kr

Aktiviteter

Vattengympa/Cirkelpass

500/12 ggr 600kr 12 ggr

Babysim

800/8 ggr 1000 kr 8 ggr

Småbarnsimskola

800/10 ggr 1000 kr 10 ggr

Vuxensimskola

450/10 ggr 600 kr 10 ggr

Pensionärsgympa

400/12 ggr

Drop-in vattengympa

70/pensionär: 60

Barnkalas

80/barn

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter
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8 Avgifter Snokabibliotek 2020
Gemensamma överenskomna avgifter inom biblioteksområde Skåne Nordost (SKNO).

Förseningsavgifter

Vanligt lån (Ej barnmedia/barnkort)
Fjärrlån
Tidskrift
DVD, musik, spel
Maximal kostnad förseningsavgift:
Spärrgräns
Andra avgifter

Nytt lånekort
Ej uthämtat fjärrlån
Fjärrlånad artikel
Utlandslån
Förkommen media, schablonbelopp

Vuxenbok (inkl. ljudbok)
Barnbok
CD
DVD, musik, spel
Pocketbok, tidskrift, Länder i fickformat
Språkkurs
Fjärrlån.
För speciellt värdefulla eller svårersättliga
media gäller faktisk anskaffningskostnad.

5 kr media/dag
5 kr media/dag
5 kr media/dag
5 kr media/dag
250 kr/återlämningstillfälle
200 kr
20 kr
25 kr/beställning
Faktisk kostnad
Särskild taxa
300 kr st
200 kr/st
200 kr/st
600 kr/st
100 kr/st
400 kr/st
Priset sätts av långivande bibliotek

A. Föreningsverksamhet för prioriterade målgrupper, B. Övrig föreningsverksamhet,
C. Normaltaxa Externa föreningar, företag och privatpersoner D. Interntaxa kommunala verksamheter
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Barn och utbildning
Fredrik Johnsson
Fredrik Johnsson, 070-9318478
fredrik.johnsson@osby.se

Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2021
Dnr BUN/2020:237 806

Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden
•

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna
taxor och avgifter inom Kultur och fritid 2021

Barnkonsekvensanalys
Ja, se barnkonsekvensanalysen
Sammanfattning av ärendet
2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för uthyrning av
lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra till långsiktiga och
övergripande målsättningar för hela Osby kommun. Att skapa ett rättvist och inkluderande
stödsystem som främjar ett aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle.
Systemet är upplagt så att de övergripande riktlinjerna antas av kommunfullmäktige men
budget för föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritidsanläggningar och lokaler antas
och justeras vid behov årligen av barn och utbildningsnämnden inom given ram. För de
föreningar som har egna lokaler och klubbrum i kommunens byggnader och anläggningar,
kommer ett hyresavtal att skrivas med fastighetsenheten. De individuella hyresavtalen
regleras inte i den allmänna skrivelsen för ”taxor kultur och fritidsanläggningar” utan
förhandlas fram utifrån varje unik situation.
Inför 2021 föreslår Kultur och fritid att taxorna från 2020 behålls med vissa förändringar.
Vi föreslår förändringar i simhallarnas och musikskolans taxor, samt förtydligande i
nolltaxan för samlingslokaler.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Enligt erfarenhet är musikskolans avgiftsbelagda kurser ett hinder för breddat
deltagande samt minskar möjligheter att få in fler elever i musikskolan.
Vi vill verka för en ”låg tröskel in” i verksamheten samt att locka fler att prova på
musikskolan under en kortare period, utan kostnad.
Upplägget påverkar ej våra möjligheter att placera elever som står i kö eller redan
har en plats på Musikskolan.
Kurserna kommer vara en del av vårt viktiga uppdrag att informera om
musikskolans verksamhet och vår utåtriktade verksamhet. Vi vill nå nya
elevgrupper, möta upp idéer och behov hos barn och unga.
Vi ser också att en sådan satsning innebär att vi kan nå elever som valt att avstå
deltagande i Musikskolans verksamhet för att de har svårt att binda upp sig på en
lång kurs, men kanske har bättre möjlighet i ett kortkursupplägg.
Detta blir ett steg i vår utveckling av Musikskolan där också omvärldsspaning
finns med. Projekt/kortkurser är något som lyfts fram i debatten som ett sätt att nå
ett breddat deltagande.
Kultur och fritid föreslår därför att avgiftsfritt projekt/kortkurs på max fyra
tillfällen med minst tre deltagare per kurs läggs in i taxorna för 2021. Kultur och
fritid förslår också en taxeökning för vuxenundervisning från 1200 kronor till
1300 kronor. Höjningen av avgiften på vuxenundervisning motiveras av att vi då
prioriterar barn och unga.
Taxorna för simhallarna bör revideras och förändras när det gäller avgifterna för
de olika kursprogrammen. Olika förutsättningar och aktiviteter gör att vi ser ett
stort behov av förändring av dessa taxor.
Omvärldsbevakningen har gjorts, där vi kan konstatera att Osby kommun har låga
kurskostnader.
Budgetmässigt så vill vi ha en bättre balans mellan kostnader för aktiviteter,
instruktörernas kostnader och intäkter.
Entré för ett engångsbad är inte förändrade, då vi vill att fler ska upptäcka
simhallarna och dess möjligheter.
Kultur och fritid föreslår ett tillägg gällande 4 timmars nolltaxa i samlingslokaler.
Nolltaxan på 4 timmar, begränsas till endast ett tillfälle per dag. Detta för att
undvika möjligheten att boka 2 pass under 4 timmar med uppehåll för nolltaxa.
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Beslutsunderlag
-

Riktlinjer för utlåning och uthyrning av lokaler och anläggningar till föreningar

-

Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun

-

Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2020

-

Beslut §13 Kommunfullmäktige 2017-02-13

-

Prisändringar i simhallarna

-

Barnkonsekvensanalys

Eva Andersson

Fredrik Johnsson

Förvaltningschef

Enhetschef Kultur- och fritid

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef Eva Andersson
Kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson
Fritidsutvecklare Ylva Kronblad
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för stöd till föreningar och
civilsamhället i Osby kommun
Samhällsbyggnad, Kultur och fritid

Datum
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2016-11-29
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Föreningsstöd
Föreningsgala,
service,
marknadsföring

Verksamhetsstöd

Drift- och
anläggningsstöd

Kultur- och
fritidsföreningar

Subevntionerade
lokaler

Aktivitetsstöd
(Idrottsföreningar)

Drift- och
hyresstöd

Verksamhetsstöd
för lika
möjligheter

Samlingslokaler

Projekt- och
arrangemangsstöd

Investeringsstöd

Övergripande fördelningskriterier
Som grund för bedömning utgår kultur och fritid från ett antal fastställda fördelningskriterier som pekar ut
prioriterade målgrupper och verksamheter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen.
Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.
Personer över 65 år.
Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete.
Ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter i form av kulturupplevelser, bildning och kreativt
skapande.
Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn.
Jämställdhetsarbetet.
Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå en bred publik.
Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan människor med olika bakgrund och
erfarenheter.
Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning.
Ökad delaktighet för unga 13-25 år.
Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria.
En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun.

Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar och aktuell
samhällsutveckling.

Datum

Osby kommun

2016-11-29

Innehåll
1
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Verksamhetsstöd ...........................................................................7
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1 Inledning
Osby kommun ger olika former av stöd med syfte att skapa förutsättningar
för ett starkt och självständigt föreningsliv och civilsamhälle i hela
kommunen. Osby kommun vill genom stödet skapa förutsättningar för
föreningslivet att driva och utveckla förebyggande, kreativa och sociala
verksamheter av god kvalité som ökar kommuninvånares möjligheter till
kultur och fritid på egna villkor.
Stödet till föreningar och civilsamhället är uppdelat i verksamhetsstöd, stöd
till lokaler och anläggningar och projekt- och arrangemangsstöd.

Övergripande fördelningskriterier
Som grund för bedömning av stöd utgår Kultur och fritidsförvaltningen
särskilt från ett antal övergripande fördelningskriterier. För de olika
stödformerna finns utöver de övergripande fördelningskriterierna särskilda
kriterier och prioriteringar. Fördelningskriterierna utgår från hur föreningar
arbetar med eller bidrar till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av
kommunen.
Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och barn och
unga mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.
Personer över 65 år.
Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete.
Ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter i form av
kulturupplevelser, bildning och kreativt skapande.
Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn.
Jämställdhetsarbetet.
Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå
en bred publik.
Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan
människor med olika bakgrund och erfarenheter.
Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning.
Ökad delaktighet för unga 13-25 år.
Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria.
En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun.
Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar
och aktuell samhällsutveckling.

Fördelningskriterierna revideras vid behov av samhällsbyggnadsutskottet för
att följa aktuell samhällsutveckling lokalt och nationellt.
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Allmänna villkor
För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns
föreningsstöd krävs att följande villkor är uppfyllda:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som
delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet
ta ställning för demokrati som samhällssystem samt arbeta för att
motverka kränkningar och diskriminering.
bedriver verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar
boende i Osby kommun.
bedriva all barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö
inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och
ungdomar så som tävlingar och matcher.
ha av konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade
stadgar, ha en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister.
vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.
ha minst 5 aktiva medlemmar.
vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera
kontaktuppgifter efter årsmöte.
sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess
verksamhet.
ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och
fritidsförvaltningen. För idrottsföreningar utförs kontroll och
godkännande av Skåneidrotten.

Stöd utgår inte till ekonomiska föreningar eller föreningar som verkar för
medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Stöd
utgår inte till föreningar som bedriver yrkesmässig eller facklig verksamhet,
eller till studiecirkelverksamhet som får stöd genom studieförbund.
Stöd utgår inte till föreningar som får stöd från andra kommunala
förvaltningar för samma verksamhet.
Stödberättigade föreningar som tar del av kultur- och fritidsförvaltningens
stöd förbinder sig att aktivt arbeta för samma övergripande mål och
värderingar som Osby kommun uttrycker i sin värdegrund. Detta gäller även
för fria grupperingar, privatpersoner och andra aktörer som söker projektoch arrangemangsstöd. För idrottsföreningar som söker stöd gäller särskilda
villkor då dessa föreningar istället ska arbeta efter idrottsrörelsens
idéprogram Idrotten vill.

Ansökningsdatum och utbetalning
Stöd fördelas utifrån en årligt fastställd budget och utifrån de övergripande
fördelningskriterierna liksom särskilda villkor för de olika stödformerna.
Alla stödformer betalas direkt ut till föreningar och andra aktörer till det
bankkonto, bank- eller postgiro som angetts i ansökan.
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Ansökningarna görs på särskilda ansökningsblanketter som finns på kulturoch fritidsförvaltningens hemsida och specifika handlingar ska bifogas
utifrån vilken stödform som söks. Sökande förening ska kunna visa att
omfattningen av den verksamhet som föreningen söker för är sannolik.
Ansökningsdatum för de olika stöden:
25 februari
•

Aktivitetsstöd (Avser period 1 juli-31 december föregående år)

25 mars
•
•
•

Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar och
verksamhetsstöd för lika möjligheter
Drift- och hyresstöd, investeringsstöd och stöd till samlingslokaler
Projekt- och arrangemangsstöd

25 augusti
•
•
•

Aktivitetsstöd (Avser period 1januari-30 juni samma år)
Investeringsstöd
Projekt- och arrangemangsstöd

Utbetalning sker inom två månader efter ansökningsdatumet.

Insyn och granskning
Större förändringar från den verksamhet som angetts i ansökan eller
förändringar av styrelse och kontaktpersoner ska rapporteras till kultur och
fritid. Vid behov förs en dialog mellan föreningen och kultur och
fritidsförvaltningen.
Föreningar är skyldiga att vid begäran lämna följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Årsmötesprotokoll
Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Stadgar
Alkohol- och drogpolicy

Föreningen är skyldig att förvara dessa ovanstående handlingar inklusive
medlemsförteckning och närvarokort i minst fem år efter verksamhetsårets
slut.
Föreningar som söker aktivitetsstöd är skyldiga att löpande redovisa
föreningens gruppaktiviteter och uppgifter om deltagares namn, aktivitet,
plats, datum, tid samt deltagares och ledares namn, personnummer eller
födelsesiffror (år-månad-dag), kön, eventuell funktionsvariation och närvaro.
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2 Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd syftar till att stödja föreningars arbete och verksamhet
utifrån föreningens egna målsättningar och syften. Verksamhetsstöd riktas
till verksamhet för barn och unga 5-25 år och/eller personer med
funktionsvariationer, kulturella verksamheter och verksamheter som bidrar
till lika möjligheter.
Verksamhetsstödet är uppdelat i tre olika former. Dessa är aktivitetsstöd,
verksamhetsstöd för kultur- och fritidsföreningar och verksamhetsstödstöd
för lika möjligheter. Föreningar kan endast söka en form av verksamhetsstöd
och bestämmer själva vilken som passar bäst. Föreningar som söker
verksamhetsstöd för lika möjligheter kan om föreningen uppfyller villkoren
söka något av de andra verksamhetsstöden.

A. Aktivitetsstöd för verksamhet för barn och unga och/eller
personer med funktionsnedsättning
Aktivitetsstödet baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga
samt personer med funktionsvariation. Syftet är att skapa förutsättningar för
att alla barn och unga samt personer med funktionsvariation ska ha en aktiv
fritid på egna villkor.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år
eller 5 medlemmar med funktionsnedsättning över 5 år enligt
definitionen av funktionshinder för statligt lokalt aktivitetsstöd.

Stödberättigad aktivitet:
•

•
•
•
•
•

Gruppverksamhet med minst 3 och högst 30 deltagare som fyllt 5
men inte 26 år eller deltagare med funktionsvariation över 5 år.
Ledare i stödberättigad ålder får räknas som deltagare.
Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska vara
medveten om att den deltar i en stödberättigad aktivitet.
Ansvarig ledare ska ha fyllt 13 år och får inte vara ansvarig för flera
gruppaktiviteter samtidigt
Sammankomsten/aktiviteten ska pågå minst 60 minuter och innehålla
en gemensam samling och avslutning.
Deltagare får endast räknas i en sammankomst/aktivitet per dag i
samma förening.
Närvaro ska registreras vid varje aktivitet och ledaren ska vara
närvarande under hela aktiviteten.

Föreningar erhåller en ersättningsnivå som utgår från antal redovisade
deltagartillfällen utifrån en summa som fastställs årligen av kultur- och
fritidsförvaltningen. För deltagare med funktionsnedsättning multipliceras
stödet per deltagartillfälle med 2,5.
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B. Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar
Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar utifrån de
övergripande fördelningskriterierna. Stöd baseras på en helhetsbedömning
utifrån föreningens planerade verksamhet. Syftet är att skapa förutsättningar
för ett variationsrikt utbud av kulturverksamheter och en mångfald av kulturoch fritidsverksamheter för barn och unga mellan 0-25 år samt personer med
funktionsvariation.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver
kontinuerlig verksamhet.
Föreningar som bedriver kulturverksamhet eller föreningar med
verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariation som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet och
som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år eller 5
medlemmar med funktionsvariation.

Verksamhet inom kulturarv/kulturmiljö, musik, teater, dans, konst, film och
kvalitativa kulturprogram prioriteras. Även ungas egen organisering och
verksamheter som bidrar till ett brett fritidsutbud för barn och unga
prioriteras.
För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en
överenskommelse kring stöd och verksamhet.
Verksamhetsstödet fördelas efter en årligen fastställd budget samt de
övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för
bedömning.

C. Verksamhetsstöd för lika möjligheter
Verksamhetsstödet för lika möjligheter vänder sig till föreningar som
bedriver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet och
samhället i övrigt, eller grupper som möter särskilda hinder för att ha en
aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som verkar för lika möjligheter liksom ökad inkludering,
inflytande och delaktighet i samhället för grupper som anses behöva
särskilt stöd för sin organisering och verksamhet.

Verksamhetsstödet för lika möjligheter fördelas efter en årligen fastställd
budget, antal medlemmar och de övergripande fördelningskriterierna. En
separat ansökningsblankett finns för bedömning.
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3 Stöd till lokaler och anläggningar
Stöd till lokaler och anläggningar omfattar både det direkta kontanta stödet
för drift och hyra och det indirekta stödet som ges till föreningar genom
subventionerade lokaler och anläggningar

A. Subventionerade lokaler och anläggningar
För att stärka föreningars ordinarie verksamhet och bidra till ett brett utbud
av kultur och fritid i hela kommunen ges föreningar möjlighet att hyra eller
låna kommunernas lokaler till en fastställd subventionerad taxa.
Vid upplåtelse och subventionering prioriteras verksamhet för åldrarna 5-25
år, personer med funktionsvariation och personer över 65 år. Vid fördelning
av tider i kommunens lokaler gör Kultur och fritid även bedömningen utifrån
riktlinjer för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar.
Varje förening som har en egen exklusiv lokal ska ha ett skriftligt hyresavtal
där föreningen betalar en hyra till Kultur och fritid. Hyran bestäms utifrån de
övergripande fördelningskriterierna. Alla hyresavtal ska revideras
regelbundet för att säkerställa att stödet går till rätt verksamhet och följer
riktlinjerna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna.

B. Drift- och hyresstöd
Drift- och hyresstödet ges till föreningar som äger eller hyr en lokal eller
anläggning, eller driver anläggningar som ägs av kommunen. Syftet är att
skapa mer likvärdiga förutsättningar gentemot verksamheter som bedrivs i
lokaler och anläggningar som drivs av kommunen.
Stödet utgår endast efter prövning där lokalen/anläggningen godkänts av
kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med de övergripande
fördelningskriterierna. Stödet ges endast om kommunen inte kan erbjuda
likvärdig lokal.
Stöd kan beviljas till:
•

•

•
•

Stödet ges endast till föreningar som uppfyller de allmänna villkoren
och bedriver verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariationer.
Föreningen ska ha sitt säte i Osby kommun. Vid särskilda fall kan
bidrag ges till andra föreningar om verksamheten som föreningen
söker för har sitt säte i Osby kommun. Bidraget ges endast till
lokaler/anläggningar som ligger i Osby kommun.
Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska bedrivas i eller i
anslutning till lokalen.
Lokalen eller anläggningen ska nyttjas till övervägande del av
verksamhet för barn och unga och/eller personer med
funktionsvariation.
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•

Stöd utgår till lokaler där verksamhet bedrivs och kan alltså inte ges
för exempelvis förråd.

Samordning av lokal eller anläggning och samarbete mellan föreningar ska
ske i största möjliga mån.
Stöd kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av
kommunen och som hyrs ut per timme eller tillfälle.
Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar drift- och hyresstöd efter de
övergripande fördelningskriterierna och en årligen fastställd budget samt
utifrån typ, storlek och nyttjande av lokal/anläggning. En separat
ansökningsblankett finns för bedömning.

C. Stöd till samlingslokaler
Stöd till samlingslokaler ges till föreningar som driver föreningsägda
samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för andra föreningar,
allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns tillgängliga för
boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som
bidrar till ett brett kulturliv och sociala mötesplatser. Syftet är att stötta ett
aktivt föreningsliv, levande bygd och lokala sociala mötesplatser.
Stödet utgår endast efter prövning.
Stöd kan beviljas till:
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och äger en
samlingslokal.
Samlingslokaler som hålls öppen och tillgänglig för föreningar,
grupper och allmänhet för möten, kulturell verksamhet,
fritidssysselsättning, firande, högtider och liknande i rimlig
omfattning och på skäliga villkor.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:
•

•

Föreningen får inte hyra ut lokalen till enskilda eller en
sammanslutning som brediver främlingsfientlig och/eller
odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras
medföra ordningsstörningar eller olaglig verksamhet.
Föreningar får inte hyra ut till verksamheter för barn och unga som
inte är alkohol- och drogfria.

För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en
överenskommelse kring stöd och verksamhet.
Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande
fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.
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D. Investeringsstöd
Investeringsstöd kan till skillnad från drift- och hyresstöd sökas av alla
föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan söka stöd
för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete eller för större
underhållsarbeten för anläggningar som ägs av föreningen eller som
föreningen driver eller hyr på lång sikt och där investeringen kan ses som lös
egendom. I undantagsfall kan föreningar få stöd för inköp av utrustning.
Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom arbeten
inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning.
Stöd kan beviljas till:
•
•

•
•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som äger eller driver en lokal/anläggning på lång sikt och
som har stabila förutsättningar att bedriva verksamhet för lång tid
framöver.
Bidraget kräver en egen insats och ges inte för eget arbete.
Bidraget kan endast ges till lokaler/anläggningar som ligger i Osby
kommun.
Det som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen
beviljats stöd. Undantag kan ske om kultur- och fritidsförvaltningen
anser att det finns särskilda omständigheter.

Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande
fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning.
Föreningar som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående har
möjlighet att ansöka om investeringsstödet i anslutning till det inträffande.
Föreningen kan då få ett förhandsbesked.
Stöd till investeringar måste redovisas på särskild blankett senast sex
månader efter att investeringen är genomförd. Stora förändringar i
förhållande till ansökan måsta rapporteras till kultur- och
fritidsförvaltningen. Investeringar som inte blir av eller används till annat än
det som avses i ansökan måste betalas tillbaka liksom medel som inte
används.
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4 Projekt- och arrangemangsstöd
Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra
aktörer möjlighet att arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet
kan även sökas av privatpersoner samt av nystartade föreningar som ett startoch utvecklingsstöd. Syftet är att stötta föreningslivet och andra delar av
civilsamhället att utvecklas, nå nya grupper och arbeta med nyskapande
verksamheter samt för unga att förverkliga sina egna idéer. Projekt och
initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras.
Stöd beviljas till:
•

•
•

Tidsbegränsade projekt, arrangemang eller utvecklingssatsningar
inom något av kultur- och fritidsförvaltningen prioriterad områden
utifrån de övergripande fördelningskriterierna.
Nystartade föreningar, aktiviteter eller projekt som bidrar till ett brett
kultur- och fritidsutbud.
Initiativ, arrangemang och projekt av unga mellan 13-25 år som
riktas till andra unga.

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda:
•

•
•

•
•

Projekt och arrangemang ska genomföras och avslutas inom en given
tidsram och kan inte vara en del av en förenings ordinarie
verksamhet.
Sökande föreningar ska uppfylla de allmänna villkoren.
Nystartade föreningar, fria grupperingar och privatpersoner måste
arbeta efter demokratiska principer och respektera alla människors
lika värde.
All verksamhet för barn och unga ska bedrivas i alkohol och drogfria
miljöer.
Projekt och arrangemang ska genomföras inom kommunen.
Undantag kan göras om projektet anses särskilt angeläget av kultur
och fritidsförvaltningen.

Stöd beviljas inte till:
•
•
•
•

Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi.
Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell
näringsverksamhet.
Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål.
Projekt eller arrangemang som uppmuntrat till positiva attityder till
våld eller missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller
diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

Ansökningar bedöms utifrån en årligt fastställd budget och de övergripande
fördelningskriterierna. En särskild ansöknings- och redovisningsblankett
används för detta. Stödet har två fasta ansökningsdatum men kan vid behov
sökas och betalas ut mellan dessa datum.
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Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler
och anläggningar till föreningar
Samhällsbyggnad, Kultur och fritid

Datum

2016-11-29

2016-11-29

Osby kommun

Datum

2016-11-29

Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och
anläggningar till föreningar
Osby kommun hyr och lånar ut lokaler och anläggningar för aktiviteter och
arrangemang för att stötta föreningslivet och civilsamhället samt för att stötta
kommuninvånares möjlighet till kultur och fritid på egna villkor.

Huvudprinciper vid uthyrning/utlåning
-

Utnyttja befintliga resurser för att uppnå ett högt nyttjande av
lokaler/anläggningar.
Upplåtelsen ska stimulera allsidighet och mångfald.
Skapa rättvisa och bra försättningar för föreningslivet.
Barn och unga mellan 5-25 år, personer med funktionsvariationer och
personer över 65 år prioriteras.
Att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens
anläggningar.
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer oavsett kön på lika
villkor.
Verksamhet i föreningsregi prioriteras.
Hänsyn ska tas till lokala, säsongsspecifika och geografiska
förutsättningar.
Föreningar som för sin verksamhet har behov av särskilda ytor har
förtur till dessa.

Prioritering vid fördelning av tider
Fördelning av tider sker enligt följande prioriteringsordning:
1. Kommunal verksamhet under dagtid.
2. Matcher, tävlingar och motsvarande i föreningsregi. Verksamhet som
riktar sig till barn och unga har företräde framför vuxenverksamhet.
3. Bidragsberättigade föreningars verksamhet för barn och unga
4. Annan form av verksamhet för barn och unga.
5. Övriga föreningar och organisationer.
6. Privatpersoner och företag.
7. Externa föreningar, företag och privatpersoner.
Verksamhet för barn och ungdomar som är 15 år och yngre prioriteras vid
tilldelning av träningstider innan kl 20.
Undantag av prioriteringsordningen kan göras av kultur och
fritidsförvaltningen vid enskilda fall. Negativ berörd förening erbjuds då
annan anläggning eller tid.
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Principer vid matcher, tävlingar och arrangemang
Tävlingsverksamhet, arrangemang, turneringar och liknande prioriteras före
träning. Bokning görs i dialog med kultur och fritid och berörda föreningar.
Prioritering mellan olika föreningar inom säsong för verksamheten görs vid
varje enskilt tillfälle av kultur och fritid i dialog med berörda parter.

Allmänna regler för bokning
Bokning görs via kultur och fritid minst två dagar i förväg. För schemabokningar över hela terminer gäller särskilda regler som tas upp nedan.
Avbokning ska ske senaste 24 timmar före hyrestillfället. Ej avbokad tid
debiteras enligt ordinarie taxa. Detta gäller även för lokaler som hyresgästen
nyttjar utan kostnad.
Osby kommun hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer eller
personer som befaras medföra ordningsstörningar, innebära olaglig
verksamhet eller strida mot demokratiska grundvärderingar. En prövning
görs i varje enskilt fall. Om hyresavtal/bokning redan ingåtts kan Osby
kommun när som helst av orsakerna ovan häva uthyrningen. Hysgästen har
då inte rätt till någon ersättning.
Hyresgästen förbinder sig att följa gällande ordningsregler och anvisningar
för den aktuella lokalen eller anläggningen. Om dessa inte följs innebär det
att hyresgästen kommer debiteras samt kan avstängas från lokalen eller
anläggningen.
Det är inte tillåtet att servera eller förtära alkohol i kommunens lokaler och
anläggningar. Undantag kan göras för verksamheter som ansökt och beviljats
serveringstillstånd och som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen.
Föreningar ska ha likvärdiga möjligheter att låna/hyra inventarier, material
och utrustning. För att en förening ska ha ensamrätt till inventarier som köpts
in av kultur och fritid krävs skriftliga avtal.

Bokning och fördelningsprocess av terminstider
Information om ansökan av tider i kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar skickas till idrottsföreningar till den e-postadress som
registrerats i föreningsregistret samt hyresgäster som hyrt tider föregående
termin. Registrerad förening skickar därefter sina önskade träningstider till
kultur- och fritidsförvaltningen.
För de anläggningar och lokaler där det finns behov kallar Kultur och fritid
till ett gemensamt möte för att diskutera fördelning av tider, förändringar
mellan terminer, behov och önskemål.
Kultur- och fritidsförvaltningen gör en bedömning utifrån huvudprinciper för
uthyrning, prioriteringsordning, eventuell dialog och föreningars önskemål.
Utifrån detta skapas ett säsongsschema där varje förenings tilldelade
träningstider finns med. Säsongschemat skickas ut till föreningar som har
möjlighet att lämna synpunkter innan schemat förs in i bokningssystemet.
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Taxor
Taxor gäller för kultur- och fritids lokaler och fritidsanläggningar liksom för
förråd, kansli, omklädningsrum med mera.
Olika taxor gäller för kommunens lokaler och anläggningar utifrån typ av
hyresgäst, typ av lokal/anläggning och vilken verksamhet som ska bedrivas.
Taxeklasser
•

•
•

•
•

Nolltaxa
Unga 13-25 som organiserar sin egen verksamhet (gäller ej i simhall
och ishall).
Verksamhet och aktiviteter i rekryteringssyfte så som prova-på
aktiviteter eller särskilda satsningar. Bedömning görs i varje enskilt
fall av kultur och fritid.
Utvalda samlingslokaler i olika delar av kommunen.
Interntaxa
Kommunal verksamheter.
Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med
funktionsvariation och äldre (A)
Bidragsberättigad förenings verksamhet för barn och unga mellan 5
och 25 år, personer med funktionsvariation eller personer över 65 år.
Övrig föreningsverksamhet (B)
Bidragsberättigad förenings vuxenverksamhet.
Normaltaxa (C)
Externa föreningar, företag och privatpersoner.
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Exklusiv uthyrning av kommunens lokaler och
anläggningar till föreningar
En del av kommunens lokaler kan på fördel hyras ut långsiktigt till enskilda
föreningar med syfte att ge föreningar trygghet och långsiktiga
förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet samt bidra till ett
brett utbud av aktiviteter och verksamheter.

Principer vid långtidsuthyrning
Uthyrning ska utgå från huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande
fördelningskriterierna i riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i
Osby kommun.
För att ge föreningar tydliga och långsiktiga förutsättningar ska föreningar ha
skriftliga avtal.
För att vara berättigad att hyra krävs:
•
•

Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren i riktlinjerna för stöd
till föreningar.
Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i
lokalen/anläggningen. Undantag från detta kan göras om
verksamheten anses som särskilt angelägen av kultur och
fritidsförvaltningen. Undantag görs även vid uthyrning av förråd,
kansli, omklädningsrum och liknande.

Samverkan mellan föreningar ska ske i största möjliga mån.

Hyresavtal och hyra
Föreningar som hyr exklusiva lokaler/anläggningar som ägs av kommunen
ska alltid ha ett hyreskontrakt som upprättats mellan föreningen och kultur
och fritidsförvaltningen. Kontraktet kan aldrig överlåtas. Alla hyresavtal ska
revideras var tredje år för att säkerställa att uthyrningen följer
huvudprinciperna för uthyrning/utlåning och de övergripande
fördelningskriterierna.
Föreningar betalar en fastställd taxa för förråd, kansli, omklädningsrum och
liknande. Hyra för lokaler där föreningen bedriver sin huvudsakliga
verksamhet baseras utifrån huvudprinciperna för uthyrning och de
övergripande fördelningskriterierna. Föreningar med hyreskontrakt kan söka
hyresstöd. Föreningar är dock inte garanterade stöd utan stöd bedöms efter
de specifika villkoren för stöd och de övergripande fördelningskriterierna.

Särskilda regler
Särskilda regler gäller för Pulsens och Bultens lokaler.
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Föreningsdrift av kommunens lokaler, anläggningar
och mark
I Osby kommun finns flera anläggningar som drivs av föreningar men där
kommunen äger marken eller hela anläggningen. Genom att föreningen tar
ansvar för driften skapas flera mervärden för kommunen och invånaren
liksom för föreningen och den enskilda medlemmen. Föreningsdrift
möjliggör att fler anläggningar kan drivas inom kommunen då föreningar
bidrar med ideella krafter.
För att stötta föreningslivet kan kommunen även teckna arrendeavtal med
föreningar för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet på kommunens
mark.

Principer vid föreningsdrift
Föreningar som driver an anläggning som helt eller delvis ägs av kommunen
ska ha skriftliga driftavtal. Avtalen tas fram i dialog mellan den aktuella
föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalen utgår från Svensk
Idrotts förslag på kontrakt för föreningsdrift. Driftavtal tecknas utifrån
huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna.
Avtal kan ej överlåtas.
Avtalen ska tydligt förmedla kommunens respektive föreningens
skyldigheter och rättigheter och utformas på så sätt att föreningen har goda
möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten.
För att vara berättigad att driva en anläggning eller lokal som ägs av
kommunen krävs:
•
•

Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren för stöd till föreningar
enligt riktlinjerna.
Lokalen/anläggningen ska vara tillgänglig för kommunens
verksamhet och andra föreningar när föreningen inte använder
lokalen/anläggningen. Undantag kan göras om kultur- och
fritidsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl.

Alla driftavtal ska revideras var tredje år för att säkerställa att avtalen skapar
goda försättningar för föreningen och följer huvudprinciperna för uthyrning
och de övergripande fördelningskriterierna.
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Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Fastighetsförvärv, Grossören 7
Dnr SBN/2020:227 252

Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att uppdra kommundirektören att slutförhandla, underteckna
köpeavtal och köpebrev samt slutföra köpet av fastigheten Osby Grossören 7
Barnkonsekvensanalys
Lagstiftning ej tillämplig.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun kontaktades av dödsboet som äger Grossören 7 för att undersöka intresset
för denna strategiska fastighet. Osby kommun beställde en värdering av Fastighetsbyrån
som värderar fastigheten till 3 000 000 kr +- 5 %. Dödsboet är villiga att sälja fastigheten
för värderingspriset.
Se vidare under punkten Ärende.
Finansiering
Förvärvet finansieras inom befintlig investeringsram se nedan:
0817 Köp av fastigheter
1 250 000 kr
0811 Killeberg fsk och matsal
2 750 000 kr
Beslutsunderlag
Värdeutlåtande

2020-06-28, Fastighetsbyrån.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Ärende
Fastigheten Grossören 7 ligger väldigt strategiskt där det finns en stor möjlighet att
utveckla detta område tillsammans med angränsande fastigheter som Osby kommun redan
äger.

Skiss över området där den vita ytan är Grossören 7
Strategiskt är detta område synnerligen viktigt för att kunna fortsätta utveckla centrum. I
dagsläget medger detaljplanen Skola, handel och på Grossören 7 bostäder. Vid ett förvärv
av Grossören 7 kan man ta ett helhetsgrepp över kvarteret och förbereda för framtida
centrumnära bostäder i exempelvis hyreshus med utemiljö, lekplats och parkering.
Efter inköp kommer byggnaderna att rivas och detaljplanearbetet att starta. En
intresseförfrågan har redan ställts till flertalet bostadsbolag om intresset att bygga
hyreshus och de har genomgående varit positiva.
Det finns möjlighet att anordna antingen arkitekttävling alternativt markanvisningstävling
för att få idéer för en eventuell gestaltning av området och redan tidigt knyta an
intressenter så att marken inte står tom och förfaller.
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Kostnader för genomförande:
Fastighetsköp
3 000 000 kr
Rivning av byggnader
500 000 kr
Framtagande av detaljplan
400 000 kr
-------------------------------------------------Totalt
3 900 000 kr
Potentiella intäkter:
Försäljning av mark

6 000 x 750 = 4 500 000 kr

Uppskattningen är gjord utifrån den av KFs antagna prislista för BTA, med en
uppskattning av att det är möjligt att bygga minst 6 000 kvm BTA vid det fall att det blir
fem våningar och tre punkthus.
Det är dock möjligt vid en gestaltning att mer kan inrymmas.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Chef Tekniska Enheten

Beslutet skickas till
KS
Chef tekniska enheten
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2020-10-27
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, från och med 2021-01-01
Dnr KS/2018:489 003

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunledningsförvaltningen
-

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022, enligt utkast daterad 2020-10-27, antas gälla från och med den 1 januari
2021 under förutsättningen att kommunfullmäktige på sitt sammanträde den 23
november 2020 godkänner förslag till ny politisk organisation. Ändringar är
markerade med gult eller gul/överstruken text.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar om förslag till ny politisk organisation den 23 november
2020. Under förutsättningen att förslaget godkänns har reviderat reglemente tagits fram
med de ändringar som förslaget innebär. Dessa föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Reglementet kan komma att revideras ytterligare under 2021 på grund av förslaget till ny
förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, från och med 2021-01-01”, daterad 2020-10-27, från
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Utkast av reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022,
daterad 2020-10-27.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom och val av utskott)
Barn- och utbildningsnämnden (för kännedom och val av utskott)
Hälsa- och välfärdsnämnden (för kännedom)
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OBS! Näringslivs- och tillväxtdelegationen är borttagen i denna version. Om KS/KF
inte fattar beslut om hur dessa frågor ska hanteras framöver kommer ursprunglig text
gällande delegationen att läggas tillbaka i reglementet.
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1. Gemensamma regler och riktlinjer
Bestämmelserna i underrubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas
arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla
nämnder1 i Osby Kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.

1.1 Nämndernas uppdrag och behörighet
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för
upprättande av verksamhetsplan och budget.

-2

7

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

20

TK

✓

20

✓
✓
✓

informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten,
en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs,
upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet,
verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster,
fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten,
de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt
GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter”
de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet,
verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram,
vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för
dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen,
i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

AS
T

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Respektive nämnd svarar inom sitt område för att

U

Processbehörighet/Talerätt
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden,
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Firmateckning
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden
samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma.
1

Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
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Undertecknande av handlingar
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.
Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut. Från förvaltning utgående
skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef bestämmer.
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Samverkan med andra nämnder
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser,
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver
för sin verksamhet.

20

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

20

Medborgar-/Brukardialog
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare.

AS
T

Arkiv
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen
(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är
arkivmyndighet.

TK

Taxefrågor och liknande
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av
antagna taxor och avgifter.

U

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning.
Risk och sårbarhetsanalyser
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhetsområde(n).
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om
respektive nämnd inte beslutar annat.
Uppdrag och verksamhet
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglementet, i samband med
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
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Organisation inom verksamhetsområdet
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för
verksamheten.
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Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
fastställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under
nämnden, inom ramen för befintlig budget.

AS
T

20

20

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta
beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av
kommunstyrelseförvaltningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.
Respektive förvaltningschef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds
presidium, delegation att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och
förändring av respektive förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.

TK

Personalansvar
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna
nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet.
Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium.

U

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens
personaldelegation” och ”Personalpolitiken” i detta reglemente.
Behandling av personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska
utse dataskyddsombud.
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Uppföljning, återredovisning (återrapportering) och rapportering till
kommunfullmäktige
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL,
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL.
Två (2) 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.
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas
redovisningar till kommunfullmäktige.
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För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan angivna
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika
nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige. som också behandlar ärendet.

20

Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de reglerna angivna i detta reglemente samt i
kommunfullmäktiges arbetsordning.

20

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.

AS
T

Information och samråd
Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

TK

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.

U

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Självförvaltningsorgan
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av
en viss anläggning eller en viss institution.
Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.
Medborgarförslag
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget
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väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.
Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för
beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena
inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
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Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får
närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut
fattas.

20

20
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Närvarorätt
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.

AS
T

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt
sakkunnig kan medges denna rätt.
Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild.

U

TK

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i
överläggningarna.
Digital nämndadministration och information till förtroendevalda
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till
ledamöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje
särskilt fall, får handlingar distribueras på annat sätt. Detta innebär även att övrig information
till ledamöter och ersättare distribueras på samma sätt (om de förtroendevalda inte hinner få
informationen under ett sammanträde), det vill säga digitalt och främst via e-post, om inte
ordföranden i varje enskilt fall beslutar annat. Detta gäller samtliga nämnder utan hänsyn till
vilket sammanträdesprogram som används.
Tidpunkt för sammanträden
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Respektive
nämnds ordförande, i samråd med vice ordförande, bestämmer dag och tid för beredning.
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Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

7

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast, i
första hand med digitala hjälpmedel så som e-post, underrättas om beslutet.
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Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst
tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste
ledamoten kalla till sammanträde.

20

20

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör
även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen.

AS
T

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före
sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital
nämndadministration”.

U

TK

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga
handlingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt.
Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida,
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen.
Det åligger samtliga ledamöter och ersättare att regelbundet uppdatera
sammanträdespunkterna fram till sammanträdet då kompletteringar och nya handlingar finns
tillgängliga digitalt. Ingen information om eventuella uppdateringar skickas löpande via epost eller annat sätt, om inte ordförande vid undantagsfall beslutar annat.
Om ledamöter och ersättare saknar handlingar eller inte ser handlingar via
sammanträdesplattformen, samt saknar möjligheten att läsa kallelsen på hemsidan, ska den
berörda ledamoten/ersättaren informera nämndens sekreterare eller kanslienheten om detta
senast tre (3) dagar innan sammanträdet för att hinna få material i god tid.
Sammanträdesplaner för hela året skickas ut och beslutas i nämnderna/kommunfullmäktige,
vilket underlättar för politiken att se när sammanträdena är. Om detta inte sker före
sammanträdet är det den enskilde ledamotens och ersättarens ansvar att avgöra om de
tjänstgör på sammanträdet.
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Deltagande i sammanträde på distans
Ledamöter får delta i nämndens sammanträden på distans enligt de förutsättningar som anges
i 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725).
Kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om
särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, senast sju (7) dagar före sammanträdet.
Ordföranden för respektive nämnd avgör om närvaro får ske på distans.
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Kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds
sammanträden.

20

Gruppledare
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare
för gruppledaren, för partiet i respektive nämnd.

TK

AS
T

20

Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar.
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare
som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska
gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka
som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra.
Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som
står i tur att tjänstgöra.

U

Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige
fastställda regler.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande.
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas
ersättare i den ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
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under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i
ordningen.
Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande
mening antecknad till protokollet.
Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får
tjänstgöra igen när ärendet handlagts.
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Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade
majoritetsförhållandet mellan partierna.

TK

AS
T
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Ordföranden
Nämndens ordförande ska
✓ leda nämndens arbete och sammanträden,
✓ kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
✓ kalla ersättare,
✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
✓ inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden som inte har ett
arbetsutskott, där individutskott inte räknas som ett arbetsutskott, är beredda,
✓ se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
✓ bevaka att nämndens beslut verkställs,
✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i
densamma samt ta initiativ i dessa frågor,
✓ främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder,
✓ representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt
annat i ett särskilt fall,

U

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande
✓ ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
✓ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
✓ främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
kommunfullmäktige.
Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid
nämndens nästkommande sammanträde.
Presidium
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av
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ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att
det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.
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Närvaro vid beredningar
På grund av den ändrade politiska organisationen för nämnderna som gäller från den 1 januari
2020 till och med den 31 december 2020 skall följande deltagare vara med på beredningar
gällande de nämnder som inte har ett arbetsutskott (där individutskott inte räknas som ett
arbetsutskott):
✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande, med
undantag från barn- och utbildningsnämndens presidium som består av ordförande och
förste respektive andre vice ordförande,
✓ En av respektive nämnd vald representant vid beredningar från Sverigedemokraterna,
✓ Verksamhetsansvarig för respektive nämnd (vid frånvaro utses en ersättare),
✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten,
Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen.

TK

Kommunal- och oppositionsråd
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunaloch ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

U

Yrkanden
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunaloch ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och
oppositionsrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha
deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation.
Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. Justeringen kan ske digitalt om
möjlighet till detta finns i de system som används.
Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i
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beslutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1)
ledamot.
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.
Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats
per e-post till kommun@osby.se.
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Delgivning
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen,
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden
bestämmer.
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2. Nämndspecifika reglementen
2.1 Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller
bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna
uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar
kommunstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan
lagstiftning.
Sammansättning
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.
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Insynsplats
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommunstyrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. Det politiska partiet som medges möjlighet till s.k.
insynsplats i kommunstyrelsen ska meddela val av förtroendevald och dess personliga
ersättare till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.

20

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen
gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild.

20

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i
överläggningarna men inte i besluten.

AS
T

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.
Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.

TK

Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara
offentliga.

U

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt
kommunstyrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om
upplägget av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska
behandlas m.m.
Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommunstyrelsens
sammanträde. Detta sker främst genom informationen på kallelsens framsida.
Övriga nämnders beredningar behandlas under rubriken ”Närvaro vid beredningar” i detta
reglemente. Även under dessa beredningar sker samråd inför respektive nämndsammanträde,
upplägget, när ärenden ska behandlas på sammanträdet med mera. Övriga nämnders
sammanträden är inte offentliga.
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Kommunstyrelsens utskott och delegationer
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, ett (1) individutskott och en personaldelegation.
Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, individutskottet ska ha XX
ledamöter och XX ersättare, och personaldelegationen ska ha vardera tre (3) ledamöter och tre
(3) ersättare.
Inom såväl ett utskott, som personaldelegationen väljer kommunstyrelsen för den tid
kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens ledamöter en ordförande och en vice
ordförande.

7

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i
utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
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Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de
tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet.

20
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En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.

AS
T

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid
proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

TK

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer.
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2)
ledamöter i ett utskott respektive en (1) ledamot i personaldelegationen begär det.

U

Ett utskott, respektive personaldelegationen får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
deras respektive ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen.
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation.
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Kommunstyrelsens personaldelegation
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare
och fatta beslut i följande ärendegrupper.
✓ Styrning av kommunens personalpolitik,
✓ Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda.
✓ Förhandlingar.
✓ Fastställa ramar vid årlig löneöversyn.
✓ Uppföljning av personalekonomisk redovisning.
✓ Övriga personalfrågor.
✓ Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt
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Kommunstyrelsens styrfunktion
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
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Kommunstyrelsens ledningsfunktion
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat:
✓ utvecklingen av den kommunala demokratin,
✓ kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation,
✓ kommunens miljö- och byggorganisation,
✓ kommunens räddningstjänstorganisation,
✓ kommunens informations- och kommunikationsverksamheten,
✓ näringslivs-, tillväxt- och utvecklingsfrågor,
✓ kommunens digitala utveckling,
✓ kommunens personalpolitik,
✓ ansvara för genomförandet av markpolitiken
✓ ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap,
✓ ansvara för mark- och bostadspolitiken,
✓ ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
✓ arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
✓ den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet,
✓ utvecklingen av brukarinflytande,
administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av
kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98.
Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och
samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den XX
2020 § XX, antaget reglemente.
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Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion
ska kommunstyrelsen:
✓ övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och
ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna,
✓ övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
✓ följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
✓ två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
✓ en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning,
✓ inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda
program och direktiv,
✓ senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av
kommunfullmäktige,
✓ följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram.
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska:
✓ Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.
✓ Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut.
✓ Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL.
✓ Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
✓ Ha hand om kommunens personaladministrativa system. ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.
✓ Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne.
✓ Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs.
✓ Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
✓ Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.
✓ Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
✓ Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare.
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✓ Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6
kap. 13 § KL.
✓ Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat.
Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som kommunfullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

7

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor inskränks.
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Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt
✓ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
✓ förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
✓ lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,
✓ förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor,
✓ förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska:
✓ Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
✓ Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade.
✓ Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags/stiftelseledningarna.
✓ Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i.
✓ Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga
åtgärder.
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✓ Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där
kommunen är hel- eller delägare.
✓ I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga
kommunala verksamheter.
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Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende.
✓ KL 3 kap 16 - 19 §§.
✓ Mål och riktlinjer för verksamheten.
✓ Kapitaltillskott.
✓ Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare.
✓ Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan.
✓ Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang.
✓ Frivillig likvidation.
✓ Fusion och fission av företag.
✓ Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse.
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Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
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Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning.
✓ Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
✓ Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av
den nämnden.
✓ Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
✓ Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
✓ Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning.
✓ I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som
avsatts till pensionsförpliktelser.
✓ Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736)
om färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.
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Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd,
registrering och tillsyn enligt denna lag.
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Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden,
✓ ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
✓ på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
✓ ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,
✓ tillstånd att använda kommunens vapen,
✓ avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala
självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas
på sammanträde med kommunfullmäktige,
✓ anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster,
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.
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Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
✓ Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
✓ Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11
- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.
✓ Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
✓ Besluta om stridsåtgärd.
✓ Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i detta reglemente under punkten 2.2
Krisledningsnämnden och nämnden har enligt detta reglemente rätt att överta beslutanderätt
från kommunens övriga nämnder i den utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den
uppkomna krisen.
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Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1)
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.
Arbetslöshetsnämnd
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
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Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.
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Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.

AS
T
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Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt 41 § i detta reglemente ansvarar nämnderna dels för
att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande
bestämmelser, dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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2.2 Krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i
KL och detta reglemente.
Sammansättning
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter
respektive ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

-2

7

Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i
fredstid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

20

-1
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Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de
ramar och det styrdokument som kommunfullmäktige har antagit för kommunens arbete med
krisberedskap, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta
reglemente.

AS
T

20

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de
förvaltningsresurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter
som kan finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente.
Krisledningsnämnden ska tillse att kommunen under en extraordinär händelse ska kunna stå
värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), kunna ta fram en samlad lägesbild
och verka för att information till allmänheten samordnas.

TK

Inkallande av krisledningsnämnden
Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden ska bedöma/besluta om när
en extraordinär händelse föreligger och då kalla in nämnden.

U

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden
har förhinder, vice ordföranden, fatta nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till
nämnden.
Övertagande av övriga nämnders verksamhet
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds
verksamheter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den
extraordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna
och därmed inte övertas.
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För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.
Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 §
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt, i förekommande fall, enligt 15 kap. 2 § eller 18
kap. 13 § i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

7

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälsooch sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra
kommunen eller landstinget.
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När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära
händelsen.

20

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att
lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild.

AS
T

20

Avveckling/upphörande av verksamhet
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

TK

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av
kommunfullmäktige.

U

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som
möjligt.
Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom
beslut av krisledningsnämnden.
Rapportering och uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
kommunfullmäktigesammanträde.
Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder.
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden
Sammansättning
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare.
Utskott
Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4)
ledamöter och fyra (4) ersättare.
Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens
nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad
och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

7

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
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Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

20

20

Ersättare ska närvara vid ett individutskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden
vid valet av individutskottsförtroendevalda bestämda ordningen. Om ingen ordning är
bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i barn- och utbildningsnämndens
protokoll från valet.

AS
T

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige har bestämt.

TK

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

U

Ett individutskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett
utskott begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett individutskotts sammanträde. Kallelsen
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Ett individutskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
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Vid sammanträde med ett individutskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden.
Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

20
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7

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna
förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för
invandrare samt fritidshem och pedagogisk omsorg,
✓ socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området för barn och
ungdomar som ännu inte fyllt arton (18) år,
✓ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och
✓ den s.k. familjerättslagstiftningen.
✓ ansvara för namnsättning av egna verksamhetslokaler.

TK

AS
T

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
ensamkommande barn enligt såväl lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
som annan lag eller författning inom området, med undantag för följande ärenden.
✓ Ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende.
✓ Ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.

U

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende
✓ den kommunala musikskolan.
✓ bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige
fastställt.
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2.4 Miljö- och byggnämnden
Sammansättning
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
Miljö- och byggnämndens verksamhet
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och
hälsoskyddsområdet.

20

20

-1
0

-2

7

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och
fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning
✓ lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
✓ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
✓ smittskyddslagen (2004:168),
✓ strålskyddslagen (2018:396),
✓ livsmedelslagen (2006:804),
✓ alkohollagen (2010:1622),
✓ lag om tobak och liknande produkter (2018:2088),
✓ lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
✓ livsmedelslagen (2006:804),
✓ lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar.

AS
T

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).

U

TK

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommunfullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning.
Miljö- och byggnämnden ska för de ärenden som nämnden ansvarar för även besluta om:
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Miljö- och byggnämnden omfattas inte av den ändrade politiska organisationen från den 1
januari 2020 till och med 31 december 2020. Därför förblir nämndens politiska organisation
oförändrad.

Sida 27 av 32

2.5 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammansättning
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha (ärende)beredning och inget arbetsutskott.
Nämnden ska ha ett utskott men ingen (ärende)beredning inför utskottet och nämnden,
utskottet kommer istället att vara det beredande organet, se punkten utskott nedan.

7

Utskott
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter
och tre (3) ersättare.
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Arbetsutskottet bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna
ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

20

20

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

AS
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Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
nämndens protokoll från valet.

TK

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den i ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.

U

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott
begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelse ska
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
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Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart
bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas av utskottet. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas
upp på dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte
så brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt
✓ lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
✓ kamerabevakningslagen (2018:1200),
✓ lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
✓ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

U

TK

AS
T

20

20

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
✓ fastighets- och lokalförvaltning,
✓ lokalförsörjning,
✓ utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
✓ köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av
kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och
villkor i övrigt,
✓ extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov,
✓ driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser,
✓ den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av
kommunens verksamheter,
✓ ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen
av hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras i anledning härav,
✓ ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
✓ lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och
fritidsgård,
✓ mätnings-, kart- och GIS-verksamhet.
✓ Kost till barn och ungdomar i förskola, grundskola och gymnasium.
✓ Kost till äldre på särskilda boende och i ordinärt boende. Avgift tas ut för kost till äldre
enligt taxa som beslutats av kommunfullmäktige efter förslag från
Samhällsbyggnadsnämnden. Innan större taxehöjningar görs bör samråd ske med Hälsa
och välfärdsnämnden.
✓ Lokalvård
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✓ Fordonsansvar för kommunens fordon med undantag för räddningstjänstens
✓ Telekommunikation, fiber och bredband

20
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Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende,
✓ mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav,
✓ miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ energi- och klimatfrågor,
✓ energirådgivning,
✓ upplåtelse av allmän plats,
✓ allmänna lokala ordningsföreskrifter,
✓ lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning,
✓ lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning,
✓ handläggning och beredning av renhållnings- och avfallstaxa inför kommunfullmäktiges
beslut.
✓ Adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt kommunens
institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregister.
✓ Namnsättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande.
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.

20

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB.

AS
T

Delegering från kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt lagen
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.

U

TK

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden
✓ antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt
standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
✓ ansökan om förrättning för exploateringssamverkan,
✓ ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen
(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett
ändamålsenligt sätt,
✓ namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.
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2.6 Hälsa- och välfärdsnämnden
Sammansättning
Hälsa- och välfärdsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.
(Ärende)beredning och individutskott
Hälsa- och välfärdsnämnden ska endast ha (ärende)beredning inför nämndens sammanträden.
För behandling av individärenden ska nämnden ha ett individutskott som dock inte ska
likställas till ett arbetsutskott.
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Följande deltagare ska vara med på beredningarna:
✓ Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice ordförande,
✓ En av nämnden vald representant från Sverigedemokraterna,
✓ Verksamhetsansvarig,
✓ Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten,
Den eller de tjänsteman (tjänstemän) som ordförande, i mån av tid i samråd med vice
ordförande, finner lämplig för att diskutera de frågor som kommer upp på beredningen.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.

20

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

20

Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.

AS
T

Om ordföranden i individutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

U

TK

Ersättare ska närvara vid individutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i
nämndens protokoll från valet av individutskottsförtroendevalda.
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som
kommunfullmäktige har bestämt.
Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
Individutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet
begär det.
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till individutskottets sammanträde. Kallelsen
ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt
till ledamöter och ersättare i utskottet.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på
annat sätt.
Individutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.

-1
0

-2

7

Samtliga ärenden som anmälts inför ett nämndssammanträde, och som har godkänts av
ordförande, ska beredas. Nämnden kan dock i vissa fall godkänna att ärenden tas upp på
dagordningen utan att det har beretts om ärendet är av brådskande karaktär, men inte så
brådskande att ordföranden behöver ta det på delegation.

20

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

U

TK

AS
T

20

Hälsa- och välfärdsnämndens verksamhet
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter
✓ enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453), som annan lag eller författning inom området för
människor som fyllt arton (18) år2.
✓ enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom
området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionshinder samt för personer
som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård.
✓ enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan
lag eller författning inom området.
✓ enligt såväl lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller
författning inom området.
✓ enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens
uppgifter avseende
✓ inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan
aktualiseras i anledning härav,
✓ sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning
härav,
✓ budget- och skuldrådgivning,
✓ dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom
området,
2

Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå
(22) år, och annan lag eller författning inom området.
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✓ ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande
barn, som bor i stödboende,
✓ ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn
som fyllt arton (18) år.
✓ Namnsättning av egna verksamhetslokaler.
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
administration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för personer
med funktionsvariationer sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige,
den 11 mars 2019, § 16 respektive den 11 februari 2019, § 17, antagna reglementen.

2.7 Valnämnden

-1
0

Sammansättning
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

-2

7

Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

20

20

Valnämndens verksamhet
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

AS
T

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.
Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.
Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

TK

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
sitt verksamhetsområde.

U

Delegering från kommunfullmäktige
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden.
✓ förhyrning av vallokaler,
✓ rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller
motsvarande,
✓ upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens
skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.
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Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden
2019-2022
Dokumenttyp
Arbetsordning
Dokumentansvarig
Kanslienheten
Beslutad av
Kommunfullmäktige

Beslutsdatum
2019-12-09, § 151
Rev 2020-03-30, §§ 30,33
Dnr
KS/2018:794

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning. I detta dokument förkortas kommunallagen (2017:725)
fortsättningsvis KL.
Antalet ledamöter
1§
Kommunfullmäktige består av det antal ledamöter som fullmäktige beslutat. För
mandatperioden 2019–2022 innebär detta fyrtioen (41) ledamöter. Antalet ersättare framgå av
vallagen (2005:837).
Presidium
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer kommunfullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett
sammanträde som hålls före december månads utgång. Vid valet bestämmer
kommunfullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Interimsordförande/Ålderspresident
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot
i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara
ålderspresident.
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Fyllnadsval till presidiet m.m.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för
återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om samtliga i presidiet är hindrade
att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.
Upphörande av uppdrag
5§
Om en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör att vara valbart upphör
uppdraget vid nästa kommunfullmäktigesammanträde om inte kommunfullmäktige, efter
ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av
mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdra-get ska
bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av kommunfullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet.
Tid för sammanträden
6§
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde på dag och tid som kommunfullmäktige
för varje år bestämmer.
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda
kommunfullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
Ändringar i sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in
ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
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Plats för sammanträde
9§
Kommunfullmäktige sammanträder på plats som ordföranden, efter samråd med vice
ordförandena, bestämmer.
Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunstyrelsens
kanslienhet, senast sju (7) dagar innan sammanträdet. Ordföranden avgör om närvaro får
ske på distans.

Placeringsordning
10 §
Ordföranden bestämmer, i samråd med vice ordförandena, den placeringsordning som ska
gälla under mandatperioden för kommunfullmäktiges ledamöter.
Tillkännagivande av sammanträde
11 §
Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med kommunfullmäktige
och uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst
en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte
skäl talar däremot.
Kommunfullmäktiges sammanträde ska, med angivande av tid och plats för aktuellt
sammanträde, annonseras i tidning på orten en vecka före respektive sammanträdesdag.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
12 §
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall
beslutar kommunfullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I
ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
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Gruppledare
13 §
Varje i kommunfullmäktige representerat politiskt parti ska utse och till
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och
en (1) ledamot som ersättare för gruppledaren, för partiet i kommunfullmäktige.
Ärenden och handlingar till sammanträden
14 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när kommunfullmäktige ska
behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
15 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet. Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
§ 16
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska partiet vederbörande representerar.
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare
som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska
gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren informera kommunfullmäktiges
sekreterare om vilka som kallats in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska
tjänstgöra.
Kommunfullmäktiges sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de
ersättare som står i tur att tjänstgöra.
17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot som avbryter sin tjänstgöring under ett pågående sammanträde ska anmäla detta till
kommunfullmäktiges sekreterare.
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18 §
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
19 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.
Upprop
20 §
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i
början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att
det behövs.
Närvarande ersättare som inte tjänstgör ska antecknas vid uppropet. Ersättare som inställer sig
efter uppropet ska anmäla sin ankomst till kommunfullmäktiges sekreterare.
Ledamot som inställer sig efter det att uppropet avslutats ska anmäla sin ankomst till
ordföranden som meddelar att ledamoten är närvarande och låter vederbörande påbörja sin
tjänstgöring vid lämpligt tillfälle i enlighet med vad som anges i 19 §.
Protokollsjusterare
21 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Om inga andra omständigheter anges utses justerare i enlighet med § 44.
Efter det att upprop har skett enligt 18 § väljer kommunfullmäktige två (2) ledamöter att
tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande
fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärenden
22 §
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller
flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i tillkännagivandet.
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.
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Yttranderätt vid sammanträden
23 §
Rätt att delta i överläggningen har
✓ kommunalråd//oppositionsråd
✓ ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling
av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
✓ ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar
ett ärende som beredningen har handlagt,
✓ ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret,
✓ styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när
kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
24 §
De förtroendevalda revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när
kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen samt
delårsbokslutet.
De förtroendevalda revisorerna får också delta i överläggningen, när kommunfullmäktige
behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.
25 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma
gäller utomstående sakkunniga.
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena,
i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i en gemensam
nämnd och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid
sammanträdena.
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett
sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
26 §
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Kommunfullmäktiges
sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
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Talarordning och ordning vid sammanträden
27 §
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning
han/hon har anmält sig och har blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort
inlägg på högst två (2) minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Den talare som har föranlett repliken har därefter rätt att under högst två (2) minuter avge
genmäle. Denna rätt till replik respektive genmäle är för envar, i ett ärende, begränsad till två
(2) repliker och två (2) genmälen.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av
ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen avbryta en talare under
hans/hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
28 §
När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras
eller läggas till, om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut
29 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Jäv
30 §
Ledamot och tjänstgörande ersättare ska antingen i förväg, till ordföranden eller någon av vice
ordförandena, eller omedelbart när ärendet behandling påbörjas anmäla om vederbörande är
jävig i ärendet.
Ledamot som känner till en jävssituation bör påtala detta för ordföranden.
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Omröstningar
31 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två (2) ledamöter som har utsetts att
justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop, enligt
uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.
När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven
röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras
omedelbart.
32 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser
samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
✓ upptar namnet på någon som inte är valbar,
✓ upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
✓ upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
Motioner
33 §
En motion
✓ ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
✓ får inte ta upp ämnen av olika slag,
✓ väcks genom att den ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett
sammanträde med kommunfullmäktige.
Med en skriftlig och undertecknad motion jämställs en motion som undertecknats och därefter
skickats per e-post till kommun@osby.se och/eller e-post försedd med e-signatur.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde. Vad som anges ovan om möjligheten att ge in en motion via fax och/eller epost kan således inte tillämpas av en ersättare.
Kommunstyrelsen ska en (1) gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober månad.
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Medborgarförslag
34 §
Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i
kommunfullmäktige genom s.k. medborgarförslag.
Ett medborgarförslag
✓ ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
✓ ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
✓ får inte ta upp ämnen av olika slag,
✓ väcks genom att det lämnas in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet, eller vid ett
sammanträde med kommunfullmäktige.
Med ett skriftligt och egenhändigt undertecknat medborgarförslag jämställs ett
medborgarförslag som undertecknats och därefter skickats per e-post till kommun@osby.se
och/eller till denna e-post försedd med e-signatur.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det ligger inom
kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i
fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om kommunfullmäktige har överlåtit ärendet
till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i
kommunfullmäktige utan i stället vad som anges om medborgarförslag i ”Reglemente för
Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022”.

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det
förslaget väcktes.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren
underrättas.
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag
som inte har beretts färdigt. Redovisningen, som ska omfatta såväl anledningen till att
medborgarförslaget inte besvarats som när det bedöms kunna besvaras, ska göras på
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde oktober månad.
Företagens initiativrätt
35 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2–6 §§ KL får väcka ärenden i
kommunfullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att
kommunfullmäktige får ta ställning till.
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Interpellationer
36 §
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska lämnas in till
kommunstyrelsens kansli senast klockan 12.00, fjorton (14) vardagar före det sammanträde
vid vilket ledamoten avser att ställa den. En ersättare får lämna in en interpellation under
ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer efter det då
interpellationen avses att ställas.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast vardagen närmast före
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL,
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
kommunfullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i förbundsstyrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett
kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har
särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen när svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Frågor
37 §
En fråga ska
✓ vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
✓ ges in till kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast tre (3) vardagar före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 36 § om interpellationer gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
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Frågestund
38 §
Varje sammanträde med kommunfullmäktige inleds med punkten ”Frågestund” och anges särskilt på
kallelsen. Fråga får ställas av ledamot och/eller ersättare genom att den skriftligen ges in till
kommunstyrelseförvaltningens kanslienhet senast klockan 8.00 på sammanträdesdagen för det sammanträde
vid vilket ledamoten avser att ställa den. Frågestunden får högst pågå under trettio (30) minuter.

Beredning av ärenden
39 §
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden
som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas.
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige ska redovisas de
kommunfullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående ordinarie
sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.
Återredovisning från nämnderna
40 §
Kommunfullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning
av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i
”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019 – 2022”.
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
41 §
Kommunfullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och
anmärkning.
Beredning av revisorernas budget
42 §
Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
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Valberedning
43 §
På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av nio (9) ledamöter
och lika många ersättare. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska
behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller
fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Justering av protokoll
44 §
Protokollet justeras av ordföranden och två (2) ledamöter. Om inget annat anges, utgörs dessa
två ledamöter av kommunfullmäktiges 1: vice ordförande och 2: vice ordförande.
Om två (2) eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
han/hon har lett. Kommunfullmäktige utser även en ny ledamot till justerare för
paragrafen/paragraferna efter den ledamot som har fungerat som ordförande enligt första
stycket.
Kommunfullmäktige kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om
innehållet i beslutet, redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige justerar den.
Om möjligheten finns kan kommunfullmäktiges protokoll justeras digitalt.
Reservation
45 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
ska ledamoten göra det skriftligt. Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som
undertecknats och därefter skickats per e-post till kommun@osby.se och/eller till denna e-post
försedd med e-signatur.
Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen
av protokollet.
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den
sammanträdesdag beslutet fattades.
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Expediering och publicering av beslut och protokoll
46 §
Utdrag ur protokollet ska i första hand digitalt och i andra hand i pappersform tillställas de
nämnder, andra myndigheter/organ och personer som berörs av ett beslut i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens förtroendevalda revisorer ska digitalt tillställas hela
protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser
och övriga handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte
kommunfullmäktige beslutar annat.
47 §
Tillkännagivande av justering av kommunfullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens
anslagstavla i den utsträckning hinder inte möter på grund av lag eller annan författning.
Allmänhetens frågestund
§ 48
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor vid följande sammanträden med
kommunfullmäktige
✓ när kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen,
✓ när kommunfullmäktige behandlar budgeten,
✓ vid övriga sammanträden om ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, beslutat
det.
I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska
förekomma.
Allmänhetens frågestund hålls, innan kommunfullmäktige behandlar det ärende där frågor
från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden ska
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs
för att lämna upplysningar under den.
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De förtroendevalda revisorernas möjlighet att lämna information
§ 49
De förtroendevalda revisorerna har vid varje sammanträde med kommunfullmäktige
möjlighet att lämna information om sin pågående verksamhet. Om denna möjlighet avses
utnyttjas ska ordföranden för de förtroendevalda revisorerna meddela
kommunfullmäktiges ordförande detta senast fjorton (14) dagar för aktuellt sammanträde.
Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar
§ 50
Förutom vad som anges i KL om fullmäktigeberedningar gäller följande.
Kommunfullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning
av ett visst ärende eller behandling av en viss fråga.
Kommunfullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en
fullmäktigeberedning samt mandattiden för denna.
En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar att överlämna
till beredningen.
Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. Bland
ledamöterna väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande. Till
ordföranden ska i första hand någon ur kommunfullmäktiges presidium utses.
En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen som hör till
fullmäktigeberedningens uppgiftsområde och hos kommunfullmäktige göra de
framställningar som fullmäktigeberedningen finner påkallade.
En fullmäktigeberedning får från kommunens nämnder och anställda begära in de
upplysningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna
fullgöra sin uppgift.
Kommunfullmäktige medger att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis
ska vara offentliga. Det är dock fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka
sammanträden allmänheten ska tillåtas närvara.
För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är
föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och
protokoll.
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Samordningsgrupp
§ 51
En samordningsgrupp, utan beslutanderätt, bestående av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören ska inrättas.
Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande i samordningsgruppen.
Samordningsgruppens uppgift är, i syfte att stärka informationsflödet och transparensen i det
demokratiska arbetet och den interna organisationen, att diskutera frågeställningar avseende
ärendehandläggning och ärendeberedning mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
övriga nämnder och förvaltningar.
Vid samordningsgruppens möten förs minnesanteckningar av kommunsekreteraren.

Denna arbetsordning fastställdes av kommunfullmäktige den 2019-12-09, § 151
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2020-10-13
Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Olsson
0479-52 82 13
anna.olsson@osby.se

Medarbetarpolicy
Dnr KS/2020:388 020

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till personaldelegationen
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunfullmäktige
-

Beslut att anta medarbetarpolicy

-

Antagen ledarpolicy KS § 95/2014 upphör gälla fr o m 2021-01-01

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Policyn beskriver kommunens förhållningssätt för att skapa attraktiva arbetsplatser som
kännetecknas av jämlikhet och delaktighet, eget ansvarstagande och fortlöpande
utveckling av såväl verksamheten som den egna kompetensen. Dokumentet anger
generella förutsättningar och värdeord som ska gälla i Osby kommunen. Policyn utgår
från Osby kommuns vision, värdegrund och målområden.
Medarbetarpolicyns syfte är att vara tydlig, enkel och kortfattad. Information och dialog
om medarbetarpolicyn skall genomföras på arbetsplatsträffar för samtliga medarbetare.
Den centrala samverkansgruppen har informerats om policyn.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-13

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Förslag till medarbetarpolicy

Petra Gummeson

Anna Olsson

Kommundirektör

HR-chef

Beslutet skickas till
Kommundirektör
Hr-chef
Samtliga förvaltningschefer

Medarbetarpolicy
Policy

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
HR-enhet, alla förvaltningar

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig:
Diarienummer:
Giltighetstid

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

2020HR-chef
KS/2020:388 020
Tillsvidare

Datum

2020-

Medarbetarpolicy

Sida

KS/2020:388 020

Osby kommun som arbetsplats
Med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter erbjuder vi
en attraktiv arbetsplats. Genom ett samspel mellan chefer och medarbetare
utvecklar vi verksamheten till nytta för medborgare och företag. Öppenhet,
respekt, mångfald och gott bemötande präglar vår kultur. Vi stimulerar till
kreativitet, lärande och utveckling. En god balans mellan arbete och fritid ser
vi som en förutsättning för att göra ett gott jobb, trivas och må bra.
Vår vision - På spåret och naturligt nära
•

På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent
infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på
spåret vad gäller omvärldsorientering.

•

Naturligt nära innebär att vi tillgänglighetsmässigt är nära. En timme
från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste
huvudstad. Det gör det enkelt också för omvärlden att nå oss.
Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger
hela Osby kommun.

Målområden
• Attraktiv och hållbar boendekommun
•

Utveckling och tillväxt

•

Trygghet hela livet

Osby kommuns värdegrund
Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas.
Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga. Vi
bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde. Vi
visar mod genom att utmana oss själva och andra. Vi bidrar aktivt till en
hållbar livsmiljö med kommande generationer i åtanke. Samverkan är en
förutsättning för goda resultat.
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Alla är medarbetare har ett medansvar, och som medarbetare:
• bidrar jag till gemenskap och ett gott samarbete med ett respektfullt
bemötande både internt och externt.
•

står jag för vad jag säger och ger och tar både beröm och konstruktiv
kritik

•

lyssnar jag på alla, även de som har mindre erfarenhet eller en annan
ställning i organisationen.

•

sätter jag mig in i andras situation och medverkar till att vi
skickliggör varandra genom att dela med mig av kunskaper och
erfarenheter

•

bidrar jag till att syftet och målen med verksamheten uppnås

•

arbetar jag professionellt och resultatinriktat

•

är jag nytänkande, genomför förbättringar i vardagen och tar ansvar
för min egen vidareutveckling

som chef förväntas jag dessutom:
• ta en tydlig arbetsgivarroll genom att leda och fördela arbetet
•

ange riktning, systematiskt planera, prioritera, utveckla verksamheten
samt följa upp resultatet

•

arbeta aktivt och systematiskt för att värdegrunden ska efterlevas i
det dagliga arbetet

•

skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas samt skapa en
arbetsmiljö med ett tillåtande arbetsklimat där medarbetare uppmanas
att komma med nya idéer
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