
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19  
 

 

 Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 08:30-12:06  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande 
Daniel Landin (S) tjänstgör för Marika Bjerstedt Hansen (S) 
 Hans Persson (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD) 
Arne Gustavsson (S) 
Lars-Erik Svensson (M)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 

  
Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Revisionen, Margot Malmquist (via Teams) 
Revisionen, Carl-Magnus Nilsson 
Ernst & Young, Daniel Lantz (via Teams) 
Kanslichef, Amra Eljami  

Utses till justerare Daniel Landin (S)   

 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 24 augusti 2020, klockan 08:00  

 

Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
87 - 100 

 Amra Eljami   

 
 Ordförande   

 Niklas Larsson (C)   

 
 Justerare   

 Daniel Landin (S)   

 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2020-08-19  

Datum då anslaget sätts upp 2020-08-24 Datum då anslaget tas ned 2020-09-17 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 

 

 
Underskrift   

 Amra Eljami   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 

 

Ärendelista 

 

§ 87 Upprop och protokollets justering 

§ 88 Godkännande av dagordning 

§ 89 Remissyttrande - Tågstrategi Region Skåne 

§ 90 Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost 

§ 91 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från och med 

2021 samt fastställande av ramen för medlemsavgiftens storlek 

2021 - 2023 avseende Skånes kommuner 

§ 92 Finansiering av omställningsstöd 2020 

§ 93 Budget 2021, flerårsplan 2022-23 

§ 94 Finansiella mål, budget 2021 

§ 95 Driftramar, budget 2021 

§ 96 Investeringsbudget 2021 

§ 97 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021 

§ 98 
Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 januari 

2021 

§ 99 
Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserv 

§ 100 Information 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

3(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 

 

 

§ 87 

Upprop och protokollets justering 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare som 

tillsammans med utskottets ordförande, Niklas Larsson (C), justerar dagens 

protokoll. 

 

Ordförande meddelar att protokollet justeras på måndagen den 24 augusti 

2020, klockan 08:00.  
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§ 88 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns.  
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§ 89 

Remissyttrande - Tågstrategi Region Skåne 

KS/2020:289   310 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 

- Remissvar gällande Region Skånes tågstrategi enligt tjänsteskrivelse 

”Remiss Tågstrategi Region Skåne”, daterad 2020-07-21, godkänns 

och skickas till Region Skåne med ändringen i texten att det istället 

för att länken mellan Älmhult och Olofström ska lyftas så ska 

sträckan ändras till Älmhult – Olofström – Karlshamn. 

 

Beslutsgång 
Niklas Larsson yrkar att remissvar gällande Region Skånes tågstrategi enligt 

tjänsteskrivelse ”Remiss Tågstrategi Region Skåne”, daterad 2020-07-21, 

godkänns och skickas till Region Skåne med ändringen i texten att det istäl-

let för att länken mellan Älmhult och Olofström ska lyftas så ska sträckan 

ändras till Älmhult – Olofström – Karlshamn. 

 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därmed bifallit Niklas Larssons yr-

kande.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Kompletterande kollektivtrafik uppmuntrar till ökat resande för familjer 

med barn och ungdomar erbjuds förbättrade kommunikationer till skola och 

fritidsaktiviteter. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Region Skåne har under ett drygt års tid arbetat med att ta fram en ny tåg-

strategi. Arbetet är nu framme vid en remissperiod och en remissversion av 

tågstrategin har sänts ut. Skånes 33 kommuner och Skånes grannregioner 

ges nu chansen att senast den 11 september 2020 inkomma med yttranden 

med synpunkter och kommentarer kring innehållet. Efter att remissvaren har 

studerats och synpunkter arbetats in ska tågstrategin beslutas i Region Skå-

nes fullmäktige. 

 

Med yttrandet svarar Osby kommun på Region Skånes önskan om att få 

synpunkter och kommentarer på den tågstrategiremiss som arbetats fram det 

senaste året. Vid framtagande av yttrandet har samordning skett med förslag 

till yttrande för Hässleholms kommun och i huvudsak överensstämmer ytt-

randena. På en punkt skiljer dem sig åt då det för Osbys del är av stor vikt 

att den planerade persontrafiken i projektet Sydostlänken finns med i tåg-

strategin. 
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Tågstrategiremissen bygger på tidigare beslutade mål inom ramen för Reg-

ion Skånes utveckling. Osby kommun tycker att strategin är tillämpningsbar 

i stort men menar samtidigt att dess karaktär än mer skulle kunna vara for-

mulerad åt det visionära hållet och bättre ta höjd för kommande nationella 

satsningar på tågtrafiken till exempel Sydostlänken. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Remiss Tågstrategi Region Skåne”, daterad 2020-07-21, 

från förvaltningschef Mathias Karlsson och kommundirektör Petra Gum-

messon.  

 

Skrivelse ”Tågstrategi – Strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken 

i Skåne”, inkommen 2020-06-11, från Region Skåne.  

 

Skrivelse ”Östra Göinge kommuns yttrande över Region Skånes remiss”, 

inkommen 2020-07-21, från Tommy Johansson.  

 

Skrivelse ”Tjänsteskrivelse – Hässleholms kommuns svar på Region Skånes 

remiss gällande ny tågstrategi”, inkommen 2020-07-15, från Richard He-

ingard och Bengt-Arne Persson.  

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 90 

Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne 
Nordost 

KS/2020:320   031 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Avtalet ”Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost 

med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne 

Nordost, med tillhörande arbetsordning ”, inkommen 2020-08-12, 

godkänns. 

- Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att skriva under avtalet 

för kommunens räkning.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost 

med arbetsordning”, daterad 2020-08-12, från kanslichef Amra Eljami och 

administrativ chef Johanna Lindhe. 

Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost med tillväxtmotorn 

Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, med tillhörande 

arbetsordning, inkommen 2020-08-12. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 91 

Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från 
och med 2021 samt fastställande av ramen för 
medlemsavgiftens storlek 2021 - 2023 avseende 
Skånes kommuner 

KS/2020:298   032 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen  

- Osby kommun godkänner förslaget till ny finansieringsmodell för 

beräkning av medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförbundet Skåne har tagit fram ett förslag på ändrad finansierings-

modell för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021. 

I dag består finansieringen från de skånska kommunerna av Kommunför-

bundet Skånes verksamhet dels av en medlemsavgift och dels av finansie-

ring via en rad samverkansavtal och överenskommelser mellan kommuner-

na och förbundet. 

Nuvarande fördelning av den årliga medlemsavgiften sker utifrån kommu-

nernas samlade skatteintäkter och generella statsbidrag. Nuvarande fördel-

ning bedöms inte vara transparent utifrån de verksamheter som Kommun-

förbundet Skåne bedriver. Dessutom har förändringarna mellan åren av av-

giftens storlek ibland varierat kraftigt och försvårar både för förbundet och 

kommunerna att planera inför kommande budgetår. 

Därför föreslås en ny beräkningsmodell som i stället utgår från en årlig ram 

som fördelas på medlemskommunerna utifrån antalet invånare per kommun, 

baserat på invånarantalet enligt SCB den 1 januari året innan budgetåret. 

Förändringen föreslås införas från och med budgetåret 2021. 

För Osby kommuns del så innebär det nya förslaget att kostnaden prelimi-

närt minskar med ca 130 tkr mellan 2020 och 2021. 

Ärendet har beretts tillsammans med samtliga medlemskommuner, såväl 

tjänstepersonsledningar som politiska ledningar. 

Ny finansieringsmodell kräver beslut av Kommunförbundet Skånes för-

bundsmöte, vilket är inplanerat till 2 oktober 2020. 
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För att förbundsmötet ska kunna godkänna en ändring av finansieringsmo-

dellen krävs i sin tur att samtliga medlemskommuner är eniga om detta. 

Kommunförbundet behöver således kommunerna beslut i ärendet senast den 

29 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Kommunförbundet Skåne – Förslag på ändrad finansie-

ringsmodell för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021”, daterad 

2020-08-11, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 

Petra Gummesson.  

Sammanträdesprotokoll ”Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 

från och med 2021 samt fastställande av ramen för medlemsavgiftens stor-

lek 2023 avseende Skånes kommuner”, inkommen 2020-06-26, från Kom-

munförbundet Skåne. 

 Skrivelse ” Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften från och med 

2021 samt fastställande av ramen för medlemsavgiftens storlek 2023 avse-

ende Skånes kommuner”, inkommen 2020-06-26, från Kommunförbundet 

Skåne, inkl. två bilagor ”Ändrad finansieringsmodell för medlemsavgiften 

till Skånes Kommuner” och ”Totalram medlemsavgift Skånes Kommuner 

för 2021 och 2022”.  

Skrivelse ”Viktig information kring förslag om ändrad finansieringsmodell-

för för beräkning av medlemsavgiften från och med 2021 för Skånes kom-

muner”, inkommen 2020-06-26, från Kommunförbundet Skåne.  

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 92 

Finansiering av omställningsstöd 2020 

KS/2020:257   020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Finansiering av omställningsstöd för 2020 sker med 240 000 kr via 

kommunstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007, i 2020 

års budget. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens personaldelegation har tidigare i år den 10 juni beslutat 

om att bevilja omställningsstöd för förtroendevald. 

I ärendet gäller omställningsstödet fr o m 1 september 2020 och 15 månader 

framåt. För perioden 1 september-31 december 2020 uppgår kostnaden till 

240 000 kr.  

I kommunstyrelsens budget för år 2020 finns inga medel avsatta för om-

ställningsstöd utan förslaget är att finansiering sker via kommunstyrelsens 

medel till förfogande.  

Finansiering 

Finansiering av omställningsstöd för 2020 sker med 240 000 kr via kom-

munstyrelsens budget till förfogande, verksamhet 94007. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Finansiering av omställningsstöd”, daterad 2020-08-11, 

från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummes-

son.  

Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 2020-06-10, § 10 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 93 

Budget 2021, flerårsplan 2022-23 

KS/2020:1   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- För att skapa ett budgetutrymme att fördela till nämnderna görs föl-

jande ställningstaganden: 

- Belopp för tilläggsbudget och kommunstyrelsens medel minskas 

med 2 mnkr. 

- Beräkning av ytterligare statsbidrag med 7,1 mnkr. 

- Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR) med 10 mnkr. 

- Detta ger ett budgetutrymme att fördela till nämnderna med ca 11 

mnkr i 2021 års budget. 

- Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för år 2021 och 

flerårsplan 2022-2023 fastställs. 

- Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 

2020 för ytterligare diskussion och eventuell ändring av beslutet. 
 

Beslutsgång 
Daniel Landin (S) yrkar att första beslutssatsens tredje punkt i kommunsty-

relsens beslut den 24 juni 2020, § 103 ändras enligt följande: Ianspråkta-

gande av resultatutjämningsreserv (RUR) med 25 mnkr.  

Niklas Larsson (C) yrkar att beslutet från kommunstyrelsen kvarstår. 

 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande bi-

fallet. Omröstning begärs. 

 

Omröstning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) yrkande. 

Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) yrkande. 

 

Med tre (3) ja-röster (Hans Persson (SD), Lars-Erik Svensson (M) och 

Niklas Larsson (C)) och två (2) nej-röster (Daniel Landin (S) och Arne Gus-

tavsson (S)) beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla Niklas Lars-

sons (C) yrkande om att kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 103 läm-

nas oförändrad och även kvarstår som utskottets beslut.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 103. 

PowerPoint ”Presentation KS förslag 20200624”. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 94 

Finansiella mål, budget 2021 

KS/2020:251   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- För år 2021 och 2022 budgeteras ett 0-resultat inklusive disponering 

av resultatutjämningsreserv på 10 mnkr per år. För 2023 ska årets re-

sultat uppgå till 1,0% (8,8 mnkr) av skatter och generella statsbidrag. 

Därefter är målsättningen att återgå till 2%. 

- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens netto-

kostnader. 

- Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 

25% 

- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt re-

sultat. 

Beslutsgång 
Daniel Landin (S) yrkar att första beslutspunkten ändras till följande: För år 

2021 och 2022 budgeteras ett 0-resultat inklusive disponering av 

resultatutjämningsreserv på 25 för året 2021. För 2023 ska årets resultat 

uppgå till 1,0% av skatter och generella statsbidrag. Därefter är 

målsättningen att återgå till 2%. 

Niklas Larsson (C) yrkar att beslutspunkterna lämnas oförändrade och i 

enlighet med kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 104. 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner sitt eget yrkande 

bifallet. Omröstning begärs. 

Omröstning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) yrkande. 

Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) yrkande. 

Med tre (3) ja-röster (Hans Persson (SD), Lars-Erik Svensson (SD) och 

Niklas Larsson (C)) och två (2) nej-röster (Daniel Landin (S) och Arne 

Gustavsson (S)) har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla 

Niklas Larssons (C) yrkande.  

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

14(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

Sammanfattning av ärendet 

Finansiella mål ska fastställas i samband med beslut om budget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 104. 

PowerPoint ”Budget 2021, finansiella mål”.   

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 95 

Driftramar, budget 2021 

KS/2020:252   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

- Följande driftramar fastställs: 

Nämnd Ingående 

budgetram, 

tkr 

KS för-

slag 

Budget-

växling 

1. 

Ram 2021 

Kommunstyrelsen 67 682   855 68 537 

Miljö och byggnämnd 4 885     4 885 

Kommunrevision 2. 830     830 

Valnämnd 10     10 

Samhällsbyggnadsnämnd 50 307 1 000   51 307 

Vatten och avloppsverk-

samhet 

0     0 

Barn och utbildnings-

nämnd 

353 493 3 500   356 993 

Hälsa och välfärdsnämn-

den 

248 963 6 500 -855 254 608 

Överförmyndare 2 500     2 500 

  728 669 11 000 0 739 669 

 

Beslutsgång 
Daniel Landin (S) yrkar på följande fördelning (där förutsättningarna är att 

25 mnkr tas i anspråk från resultatutjämningsreserven): 2,5 mnkr till sam-

hällsbyggnadsnämnden, 8 mnkr till barn- och utbildningsnämnden, 15 mnkr 

till hälsa- och välfärdsnämnden och 0,5 mnkr till miljö- och byggnämnden.  

Niklas Larsson (C) yrkar att samma fördelning kvarstår så som det anges i 

kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, 105.  

Hans Persson (SD) yrkar på följande fördelning: 1 mnkr till samhällsbygg-

nadsnämnden, 4 mnkr till barn- och utbildningsnämnden och 6 mnkr till 

hälsa- och välfärdsnämnden. 

 

Ordförande ställer samtliga yrkanden mot varandra och mot avslag och fin-

ner sitt eget yrkande bifallet. Omröstning begärs. 

 

Omröstning 
Då tre yrkanden föreligger godkänner kommunstyrelsens arbetsutskott föl-

jande propositionsordning: 

Niklas Larssons (C) yrkande utses till huvudförslag. Omröstning sker för 

Daniel Landins (S) och Hans Perssons (SD) för att utse motförslag till hu-
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vudförslaget. Omröstning sker sedan för huvudförslaget och motförslaget 

för att avgöra vilket av dessa som blir bifallet. 

 

Omröstning för att utse motförslag 

Ja-röst innebär bifall till att utse Hans Perssons (SD) yrkande som motför-

slag. 

Nej-röst innebär bifall till att utse Daniel Landins (S) yrkande som motför-

slag.  

 

Med tre (3) ja-röster (Hans Persson (SD), Lars-Erik Svensson (M) och 

Niklas Larsson (C)) och två (2) nej-röster (Daniel Landin (S) och Arne Gus-

tavsson) har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att utse Hans Perssons 

(SD) yrkande som motförslag till huvudförslaget. 

 

Omröstning huvudförslag och motförslag för ärendets avgörande 

Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) yrkande. 

Nej-röst innebär bifall till Hans Perssons (SD) yrkande.  

 

Med två (2) ja-röster (Lars-Erik Svensson (M) och Niklas Larsson (C)), en 

nej-röst (Hans Persson (SD)) och två (2) ledamöter som avstår från att rösta 

(Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S)) har kommunstyrelsens arbets-

utskott bifallit Niklas Larssons (C) yrkande. 

 

Hans yrkande innebär följande: 

 

Nämnd Ingående 

budgetram, 

tkr 

KS för-

slag 

Budget-

växling 

1. 

Ram 2021 

Kommunstyrelsen 67 682   855 68 537 

Miljö och byggnämnd 4 885     4 885 

Kommunrevision 2. 830     830 

Valnämnd 10     10 

Samhällsbyggnadsnämnd 50 307 1 000   51 307 

Vatten och avloppsverk-

samhet 

0     0 

Barn och utbildnings-

nämnd 

353 493 3 500   356 993 

Hälsa och välfärdsnämn-

den 

248 963 6 500 -855 254 608 

Överförmyndare 2 500     2 500 

  728 669 11 000 0 739 669 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 105.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 
 

§ 96 

Investeringsbudget 2021 

KS/2020:253   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 2 

september 2020 så att samhällsbyggnadsnämnden besvarar de frågor 

som kommunstyrelsen beslutade om den 24 juni 2020, § 106.  

Sammanfattning av ärendet 

Då kommunstyrelsen den 24 juni 2020, § 106, beslutade att ställa frågor till 

samhällsbyggnadsnämnden och att nämnden sedan skulle återkomma till 

kommunstyrelsen med svar den 2 september 2020 har kommunstyrelsens 

arbetsutskott gemensamt beslutat att ärendet fortfarande hänskjuts till kom-

munstyrelsens sammanträde i september.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 106. 

Sammanställning investeringsbudget, excel, 2020-06-05. 

Skrivelse ”Investeringsbudget 2021, uppgifter om räddningstjänsten”. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 97 

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021 

KS/2020:254   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut och tas upp på 

kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen antog den 24 juni 2020, § 107, de övergripande reglerna 

för ekonomistyrning. Då övriga delar avseende budget 2021 ännu inte är 

färdiga, beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att ärendet hänskjuts till 

kommunstyrelsen för beslut och tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 

den 2 september 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-06-24, § 107. 

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade 2020-

06-10. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 

Osby kommuns politiska organisation från och med 
den 1 januari 2021 

KS/2020:318   001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Frågan om den politiska organisationen ställs till barn- och utbild-

ningsnämnden, hälsa- och välfärdsnämnden och samhällsbyggnads-

nämnden. Nämnderna ska till kommunstyrelsens sammanträde den 7 

oktober 2020 inkomma med skriftligt svar om vad de anser om hur 

den politiska organisationen ska se ut.   

Beslutsgång 

Niklas Larsson (C) yrkar att frågan om den politiska organisationen ställs 

till barn- och utbildningsnämnden, hälsa- och välfärdsnämnden och sam-

hällsbyggnadsnämnden. Nämnderna ska till kommunstyrelsens samman-

träde den 7 oktober 2020 inkomma med skriftligt svar om vad de anser om 

hur den politiska organisationen ska se ut.   

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Osby kom-

muns politiska organisation ska ändras till att nämndutskott tas bort och 

ersätts med icke-beslutande beredningar och att det istället inrättas individ-

utskott för de nämnder som behandlar särskilt känsliga ärenden som kräver 

behandling av ett utskott snarare än nämnd.  

Det beslutades även att nytt beslut ska hanteras på kommunstyrelsens sam-

manträde den 28 oktober 2020 och kommunfullmäktiges sammanträde den 

23 november 2020. Anledningen till detta är för att kommunstyrelseförvalt-

ningen ska få en tydlig indikation av den politiska viljan för att sedan upp-

rätta korrekt sammanträdesplan samt ge samtliga förvaltningar möjligheten 

att hinna förberedda styrdokument, så som reglementen och delegationsord-

ningar, som berörs av beslutet. 

Vid informell informationssamling har olika nämnder uttryckt olika önske-

mål, där de flesta anser att med fler utskott blir inte nämnden mer effektiv 

utan blir snarare ett ytterligare forum för att diskutera samma ärenden för att 

sedan skicka det till nämnden för beslut. Många anser att det fungerar bra 
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som det är idag och vissa anser att de behöver återinrätta ett utskott under 

nämnden just för att diskutera ärenden fler gånger.  

Eftersom det råder olika synpunkter bland nämnder och partier och med de 

nya rådande förhållandena med covid-19 så önskar kommunstyrelseförvalt-

ningen att det politiskt diskuteras hur man vill att organisationen ska se ut 

framöver och att det ges längre giltighetstid för att få tydligare effekter då 

knappt ett år med ny organisation är för sparsam period för att kunna be-

döma effekter på ett korrekt sätt. Att covid-19 omnämns beror på att det, 

enligt de berörda statliga myndigheternas bedömning, ser ut som att situat-

ionen blir mer långvarig än beräknad vilket också påverkar politiken och 

mötesutvecklingen. Osby kommun har vidtagit åtgärder för distanssamman-

träden men det är fortfarande viktigt att ha informationssäkerheten i åtanke 

och att läget och rekommendationer kan ändras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 

januari 2021”, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 

Lindhe.  

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11, § 127. 

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Hälsa- och välfärdsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kanslichef, Amra Eljami 

Kommunstyrelsen 
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§ 99 

Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och hantering av resultatutjämningsreserv 

KS/2020:319   040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserv, daterade 2020-08-11, fastställs. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 11 kap 1 § ska kommunfullmäktige besluta om rikt-

linjer för god ekonomisk hushållning. Kommen har också möjlighet att av-

sätta belopp till en resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjerna ska i så fall 

även innehålla bestämmelser som reglerar hanteringen av RUR. 

I samband med att nya regler infördes i kommunallagen antog kommun-

fullmäktige år 2013 riktlinjer för god ekonomisk hushållning och inrättande 

av resultatutjämningsreserv. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revideringar av 

riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. I förslaget har lokala förutsätt-

ningar, finansiella mål samt verksamhetsmål uppdaterats till aktuella förhål-

landen. Texten om hur disposition från RUR får ske har också ändrats till en 

något mer öppen lydelse. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning”, 

daterad 2020-08-12, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundi-

rektör Petra Gummesson.  

Skrivelse ”Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och han-

tering av resultatutjämningsreserv”, daterad 2020-08-11. 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 167. 

Skrivelse ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och inrättande av resul-

tatjämningsreserv”, daterad 2013-09-22. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 100 

Information 

KS/2019:45   050 

Emma Nordwall informerar om civilrättsligt avtal mellan Osby och Hässle-

holm och hur långt man har kommit i processen. Hon förklarar syftet och 

vad detta innebär för kommunerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


