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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, l klockan 18:30 – 21:05

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Lotte Melin (C) och Tommy Augustsson (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 6 april 2020, klockan 12.00.

Tjänstepersoner:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Chef tekniska enheten, Anders Edwall
Räddningschef, Jimmie Ask
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund

Ordförande
Carl Bejvel (SD)
Justerare
Lotte Melin (C)

Tommy Augustsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund

Datum då anslaget tas ned

2020-04-30
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

Närvarolista
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marika Bjerstedt Hansen (S)
Carl Bejvel (SD)
Niklas Larsson (C)

Tom stol § 39

Lars-Anton Ivarsson (M)
Daniel Landin (S)

Tom stol

Jan Kornemalm (SD)

Tom Stol

Agneta Malm (S)
Jimmy Ekborg (C)

Tom stol § 28

Sonja Svenle-Pettersson (M)

Tom stol

Maria Owiredu (KD)
Hans Persson (SD)
Tommy Augustsson (S)
Ingmar Bernthsson (S)

Tom Stol

Lotte Melin (C)
Ewa Bejvel (SD)
Lage Frej (M)

Tom stol § 39

Maria Reimer (S)
Jörgen Nilsson (SD)
Knud Nielsen (S)

Maritha Forsberg (S)

Eva Bendz Johansson (C)

Tom stol

Marie Winther (V)
Kurth Stenberg (S)

Tom stol

Lars-Erik Svensson (M)
Johan Nilsson (SD)

Tom stol

Erling Persson (L)
Nathalie Folkunger (S)
Anderas Andersson (KD)

Tom stol

Ulla Ekdahl (C)

Tom stol

Kristof Pall (SD)

Marie-Louise Eriksson (SD)

Karin Augustsson (S)

Tom stol

Dag Ivarsson (M)

Tom stol

Mikael Roslund (SD)

Jonny Eriksson (SD)

Johnny Ahlqvist (S)

Tom stol

Ida Gustafsson (C)

Tom stol § 39

Sandra Bahceci (S)
Jonas Matsson (SD)

Tom stol

Fredrik Johansson-Nord (M)

Roy Svensson (M)

Henry Nilsson (C)

Tom stol

Arne Gustavsson (S)
Håkan Carlsson (SD)

Tom stol

Fahrudin Fajko-Zulfic (S)

Tom stol

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

Ärendelista

Justerandes sign

§ 21

Upprop och protokollets justering

§ 22

Godkännande av dagordning

§ 23

Anmälningar

§ 24

Information

§ 25

Frågestund

§ 26

Ny brandstation, Osby tätort

§ 27

Inköpspolicy i Osby kommun

§ 28

Om- och tilläggsbudget 2020

§ 29

Svar på revisionsrapport - Intern kontroll

§ 30

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
mandatperioden 2019–2022

§ 31

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder
mandatperioden 2019–2022

§ 32

Tillägg till utkast daterad 2020-03-18 gällande revidering av
reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–
2022, från och med den 31 mars 2020

§ 33

Tillägg till förslag till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning, mandatperioden 2019 - 2022, gällande från och med
den 31 mars 2020

§ 34

Ändring av kommundirektörens uppdrag avseende utredning om
räddningstjänstens organisation och utveckling

§ 35

Medborgarförslag - Stäng Marklundavägen - Torbjörn Bengtsson

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

§ 36

Taxa för kopiering och utskrifter

§ 37

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2019-0701 - 2019-12-31

§ 38

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

§ 39

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

§ 40

Ny detaljplan för Tandläkaren 1

§ 41

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

§ 42

Begäran om entledigande som ersättare för överförmyndaren Yvonne Strömberg (S)

§ 43

Ny ledamot i Hälsa- och välfärdsnämnden efter Maria Reimer (S)

§ 44

Begäran om entledigande som ersättare för ombud vid bolagsstämma
i Fjärrvärme i Osby AB - Tommy Augustsson (S)

§ 45

Begäran om entledigande som ersättare i Kommunstyrelsen - Jimmy
Ekborg (C)

§ 46

Begäran om entledigande som ordförande i Osbybostäder AB Torsten Johansson (M)

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 21
Upprop och protokollets justering
Kommunfullmäktige utser Lotte Melin (C) och Tommy Augustsson (S) att
justera dagens protokoll tillsammans med ordförande Carl Bejvel (SD).
Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 6 april, klockan 12.00 på kansliet i kommunhuset.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 22
Godkännande av dagordning
-

Dagordningen godkänns med följande ändringar:

1. Ärende ”Tillägg till utkast daterad 2020-03-18 gällande revidering
av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019–2022” läggs till på dagordningen och blir ny punkt 12.
2. Ärende ”Tillägg till förslag till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning för mandatperioden 2019–2022” läggs till på dagordningen och blir ny punkt 13.
3. Ärende ” Ändring av kommundirektörens uppdrag avseende utredning om räddningstjänstens organisation och utveckling” läggs till
på dagordningen och blir ny punkt 14.
-

Justerandes sign

Resterande ärende följer i kronologisk ordning efter de nya ärendena.

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

7(41)

Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 23
Anmälningar
KS/2019:245 000
Kommunfullmäktiges beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit följande handlingar:
Hälsa- och välfärdsnämnden beslut 2020-02-27, § 10
Skrivelse ”Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande,
inkommen den 17 mars 2020, från Marika Bjerstedt Hansen. Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och ordförande meddelar
att svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
april.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 24
Information
-

Justerandes sign

Kommundirektör, Petra Gummesson och räddningschef Jimmie Ask
informerar kommunfullmäktige om den rådande pandemin COVID19. Det informeras bland annat om hur Osby kommun arbetar med
frågan och vilka åtgärder som har gjorts.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 25
Frågestund
Tommy Augustsson (S) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) som lyder följande:
Staten kommer att tillskjuta 6,5 miljoner kronor för 2020 enligt besked i
massmedia. Beslut är visserligen inte taget i riksdagen ännu men allt tyder
på det.
Det finns stora behov i olika delar av kommunens verksamheter och förvaltningarna behöver ha direktiv för att kunna jobba med det.
När tänker du föra upp frågan om fördelning av de extra pengarna på den
politiska agendan.
Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C) svarar att frågan kommer
att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde i maj och på kommunfullmäktige i juni.

Kommunfullmäktiges beslut
-

Justerandes sign

Frågan anses besvarad och frågestunden är därmed avslutad.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 26
Ny brandstation, Osby tätort
KS/2020:95 299
Kommunfullmäktiges beslut
-

Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden med följande
motivering:

Utreda en alternativ placering på västra sidan om järnvägen utmed Riksväg
15. I utredningen om alternativ placering, skall det också ingå en anonym
enkätundersökning på vad brandmännen på Osby brandstation anser var en
ny brandstation ska ligga.
Beslutsgång
Yrkande
Lars-Erik Svensson (M), med instämmande från Roy Svensson (M) och
Hans Persson (SD), yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden med följande motivering:
Utreda en alternativ placering på västra sidan om järnvägen utmed Riksväg
15. I utredningen om alternativ placering, skall det också ingå en anonym
enkätundersökning på vad brandmännen på Osby brandstation anser var en
ny brandstation ska ligga.
Niklas Larsson (C), med instämmande från Lotte Melin (C) och Maria Owiredu (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Tommy Augustsson (S) begär 10 minuters ajournering. Sammanträdet är
ajournerat mellan 19.46 – 19.56.
Överläggning och beslut
Ordförande ställer Lars-Erik Svensson (M) återremiss yrkande mot att ärendet avgörs på dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige har
beslutat att ärendet avgörs på dagens sammanträde. Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst innebär att ärendet avgörs på dagens sammanträde
Nej-röst innebär bifall till Lars-Erik Svenssons (M) återremissyrkande.
Med 14 Ja-röster, 11 Nej-röster och 16 tomma stolar har kommunfullmäktige i enlighet med minoritetsåterremissprincipen (KL 5:50) beslutat att bifalla Lars-Erik Svenssons (M) återremissyrkande. Voteringen redovisas i
omröstningslista 1.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

11(41)

Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 29.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 26.
Tjänsteskrivelse ”Ny brandstation, Osby tätort”, daterad den 7 februari
2020, från chef för tekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Förenklad förstudie för brandstationen, ny- eller ombyggnad, daterad den 6
november 2019, från chef för tekniska enheten Anders Edwall.
Skrivelse ”Komplettering utredning ny brandstation, Osby tätort”, daterad
den 7 februari 2020, från chef för tekniska enheten Anders Edwall.
Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25, § 193.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 27
Inköpspolicy i Osby kommun
KS/2020:54 003
Kommunfullmäktiges beslut
-

Inköpspolicy för Osby kommun, antas med tillägget att vid extra ordinära händelser kan kommunstyrelsen ha möjlighet att göra avsteg
från inköpspolicyn.

Beslutsgång
Lars-Anton Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med tillägget att vid extra ordinära händelser kan kommunstyrelsen ha
möjlighet att göra avsteg från inköpspolicyn.
Ordförande ställer Lars-Anton Ivarssons (M) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt Lars-Anton Ivarssons
(M) tilläggsyrkande.
Barnkonsekvensanalys
Inköpspolicyn antas i sig inte ha några konsekvenser för barn. Sådana konsekvenser bedöms istället i samband med respektive inköp.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommuns upphandlingsenhet har utarbetat ett nytt förslag till Inköpspolicy. Policyn ska gälla för samtliga kommunala inköp såväl i förvaltningar
som bolag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03 18, § 35
Näringslivs- och tillväxtdelegationens förslag till beslut 2020-02-18, § 4.
Tjänsteskrivelse ”Inköpspolicy för Osby kommun”, daterad 2020-02-11,
från tillväxtstrateg Carl-Johan Löwenberg och kommundirektör Petra
Gummesson.
Inköpspolicy Osby kommun
Beslutet skickas till
Upphandlingschef, Daniel Oredsson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 28
Om- och tilläggsbudget 2020
KS/2020:73 041
I ärendet anmäls jäv av Jimmy Ekborg (C), ingen ersättare finns att
tillgå efter Jimmy Ekborg (C).
Kommunfullmäktiges beslut
- Tilläggsbudget drift
1. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med
655 tkr
2. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudget utökas med
1 320 tkr
3. Hälsa- och välfärdsnämndens driftbudget utökas med 3 500 tkr
Summa
5 475 tkr
Finansiering sker enligt följande:
4. Verksamhet 94008 Tilläggsbudget
2 200 tkr
5. Verksamhet 94005 Finansiella kostnader
2 000 tkr
6. Minskning av Årets resultat
1 275 tkr
Summa
5 475 tkr
7. Tilläggsbudget till Hälsa- och välfärdsnämnden villkoras till att enbart
användas för arbetsmarknadspolitiska anställningar och att uppföljning sker
på kommunstyrelsen i december.
- Om och tilläggsbudget investering
1. Investeringsbudgeten utökas med 66 074 tkr.
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel.
- Omdisponering driftbudget
1. Budget för verksamheten bilpool, 200 tkr, överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
2. Budget för verksamhet, abonnemang fiber, överförs från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.
3. Budget för verksamhet, intäkter kost äldreomsorg, -8 100 tkr, överförs
från hälsa- och välfärdsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.
4. Budget p g a administrationsförändring överförs från:
- Miljö- och byggnämnd
353 tkr
- Hälsa- och välfärdsnämnd 1 068 tkr
- Barn- och utbildningsnämnd 560 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnd
373 tkr
Till:
- Kommunstyrelsen
2 354 tkr

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

Barnkonsekvensanalys
Bedömningen är att aktuella punkter i ärendet inte berör barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till om- och tilläggsbudget 2020. Enligt anvisningarna avses i
första hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag kan också genomföras.
Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2020 avser 5 475 tkr driftkostnader.
Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 69,6 mnkr
(Varav VA-investeringar 17,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår
till 196 mnkr.
Om ca 70 mnkr tilläggsbudgeteras så kommer 2020 års investeringsbudget
att totalt uppgå till 266 mnkr vilket är ett högt belopp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 31
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 21.
Skrivelse ”Om- och tilläggsbudget 2020 Osby kommun”.
Skrivelse ”Tilläggsbudget 2020, investeringar, tkr”.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 29
Svar på revisionsrapport - Intern kontroll
KS/2020:31 007
Kommunfullmäktiges beslut
-

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

-

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

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av intern styrning och
kontroll. Revisorerna önskar svar med anledningen av granskningen före
den 25 mars 2020. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till
svar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 32.
Tjänsteskrivelse ”Svar på revisionsrapport – Granskning av intern styrning
och kontroll”, daterad 2020-02-17, från ekonomichef Gunnar Elvingsson
och kommundirektör Petra Gummesson.
Revisorernas missivbrev ”Granskning av intern styrning och kontroll”, daterad 2020-01-21.
Granskningsrapport – Granskning av intern styrning och kontroll, inkommen 2020-01-21, från PwC.

Beslutet skickas till
Kommundirektör, Petra Gummesson
Kommunrevisionen
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 30
Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
mandatperioden 2019–2022
KS/2018:794 012
Kommunfullmäktiges beslut
-

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

Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har fått i uppdrag att revidera kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2019–2022. Föreslagna ändringar omfattar § 36
Interpellationer och § 44 Justering av protokoll. Föreslagna ändringar är
markerad med gul text.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 38
Tjänsteskrivelse ”Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2019–2022”, daterad 2020-02-20, från kommunsekreterare Robin
Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Arbetsordning för kommunfullmäktige för mandatperioden 2019–2022,
utkast 2020-01-31.

Beslutet skickas till
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kanslienheten

Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 31
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder
mandatperioden 2019–2022
KS/2018:489 003
Kommunfullmäktiges beslut
-

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

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. Beslut som fattas i nämnderna med hjälp av reglementet kan på ett eller annat sätt beröra barn.
Sammanfattning av ärendet
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019–2022 sker på grund av mindre redaktionella ändringar och ändring av
ansvarig nämnd/verksamhet. Ändringarna omfattar miljö- och byggnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens ledningsfunktion.
De delar som föreslås att tas bort är överstrukna och markerade med gult
och de delar som ska skrivas om eller läggas till i dokumentet är markerade
med gult.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-26, § 27.
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019–2022, från och med den 31 mars 2020”, daterad den
12 februari 2020, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019–2022 (Utkast 2020-02-12)”.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommundirektör, Petra Gummesson (för kännedom)
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson (för kännedom)
Justerandes sign
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Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kanslichef, Amra Eljami
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Miljö- och byggchef, Håkan Bergknut
Kommunikationsstrateg, Martina Lennartsson (för kännedom)

Justerandes sign

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

§ 32
Tillägg till utkast daterad 2020-03-18 gällande
revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder
för mandatperioden 2019-2022, från och med den 31
mars 2020
KS/2018:489 003
Kommunfullmäktiges beslut
-

Utöver de av kommunstyrelsen den 18 mars 2020, § 37 föreslagna
ändringarna för reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022, göra följande tillägg:
Kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden samt krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger,
sammanträde 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. Kommunstyrelsen, hälsa- och välfärdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljöoch byggnämnden samt krisledningsnämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i respektive nämnds
sammanträden.

-

Ändringen ska gälla från och med den 31 mars 2020.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Med den rådande situationen med coronaviruset, covid-19, och för att ge en
beredskap inför framtida möjliga påfrestningar på de politiska processerna
så kan kommunallagens möjligheter att genomföra sammanträden på distans, utnyttjas. För juridiskt giltiga beslut kräver kommunallagen att deltagande på distans finns med i reglementet för respektive nämnd eller styrelse,
samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.
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Under perioden 2020-03-23 – 2020-08-31 används även kommunfullmäktiges gruppledaröverenskommelse från den 23 mars 2020 som komplement
till texten och det är gruppledarnas överenskommelse som rekommenderas i
första skede under perioden som pandemiläget med covid-19 råder.
Deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas
som ett komplement till fysiskt deltagande, även om detta inte återspeglas i
lagtexten. Frågan är, såvitt känt, inte rättsligt prövad.
De olika kommuners synpunkter på ordförandens deltagande på distans går
isär med hänvisning att det kan finnas rättsfall som inte tillåter ordförande
att delta på distans. Sveriges kommuner och regioner rekommenderar dock
att ordföranden och de ledamöter som deltar på distans ska vara särskilt observanta på att den plats där de distansreglerande ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan
garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans 1.
I kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § samt 6 kap. 24 § anges följande
när det gäller kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, övriga nämnders
och styrelser deltagande via distans:
-

5 kap. 16 §:
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.

-

6 kap. 24 §:
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en
nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på
det sätt som anges i 5 kap. 16 §.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
nämndens sammanträde.

En nämnd eller styrelse kan inte på eget initiativ, utan stöd i fullmäktigebeslut, besluta om distansdeltagande.
Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom förslag till beslut godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte.

Sveriges kommuner och regioners hemsida, hämtad 2020-03-24.
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fragorochsvaromfullmaktigeochnamndsamm
antraden/faqfullmaktigeochnamnderdeltapadistans/deltagandepadistansvidsammantradeninamnd
erochstyrelseruppdaterad19mars2020.32396.html.
1

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

21(41)

Sammanträdesdatum

2020-03-30
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 50.
Tjänsteskrivelse ”Tillägg i utkast daterad 2020-03-18 gällande revidering av
reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022,
från och med den 31 mars 2020”, daterad 2020-03-24, från kanslichef Amra
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Beslutet skickas till
Förvaltningschefer
Samtliga nämnder
Kanslichef, Amra Eljami
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§ 33
Tillägg till förslag till revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning, mandatperioden
2019–2022, gällande från och med den 31 mars 2020
KS/2018:794 012
Kommunfullmäktiges beslut
-

Utöver de av kommunstyrelsen den 18 mars 2020, § 38 föreslagna
ändringarna för kommunfullmäktiges arbetsordning för mandatperioden 2019–2022, göra följande tillägg:
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.

-

Ändringen ska gälla från och med den 31 mars 2020.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Med den rådande situationen med coronaviruset, covid-19, och för att ge en
beredskap inför framtida möjliga påfrestningar på de politiska processerna
så kan kommunallagens möjligheter att genomföra sammanträden på distans, utnyttjas. För juridiskt giltiga beslut kräver kommunallagen att deltagande på distans finns med i reglementet för respektive nämnd eller styrelse,
samt att det står inskrivet i arbetsordningen för kommunfullmäktige.
Under perioden 2020-03-23 – 2020-08-31 används även kommunfullmäktiges gruppledaröverenskommelse från den 23 mars 2020 som komplement
till texten och det är gruppledarnas överenskommelse som rekommenderas i
första skede under perioden som pandemiläget med covid-19 råder.
De olika kommuners synpunkter på ordförandens deltagande på distans går
isär med hänvisning att det kan finnas rättsfall som inte tillåter ordförande
att delta på distans. Sveriges kommuner och regioner rekommenderar dock
att ordföranden och de ledamöter som deltar på distans ska vara särskilt observanta på att den plats där de distansreglerande ledamöterna deltar är så-
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dan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan
garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans 2.
I kommunallagen (2017:725) 5 kap. 16 § samt 6 kap. 24 § anges följande
när det gäller kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, övriga nämnders
och styrelser deltagande via distans:
-

5 kap. 16 §:
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.

-

6 kap. 24 §:
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en
nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på
det sätt som anges i 5 kap. 16 §.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
nämndens sammanträde.

Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning deltagande på
distans får ske enligt kommunallagen (2017:725) 5 kap. 72 § tredje stycket.
SKR noterar följande 3:
Det bör påpekas att reglerna inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet
genomförs digitalt. Det som avses är att vissa ledamöter kan få delta på distans. I förarbetena skriver regeringen följande.
”Regeringen instämmer i den synpunkt som framförs av flera remissinstanser, bl.a. Lunds kommun och Solna kommun, nämligen att det fysiska mötet
är viktigt. När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram,
vilket är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på
distans bör därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjSveriges kommuner och regioners hemsida, hämtad 2020-03-24.
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fragorochsvaromfullmaktigeochnamndsamm
antraden/faqfullmaktigeochnamnderdeltapadistans/deltagandepadistansvidsammantradenifullma
ktigeuppdaterad19mars2020.32395.html.
2

Sveriges kommuner och regioners hemsida, hämtad 2020-03-24.
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fragorochsvaromfullmaktigeochnamndsamm
antraden/faqfullmaktigeochnamnderdeltapadistans/deltagandepadistansvidsammantradenifullma
ktigeuppdaterad19mars2020.32395.html.
3
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lighet till ett deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till
stånd alls.”
Lagtexten innehåller dock ingen begränsning av antalet deltagare på distans. Det avgörande som vi ser det är att man kan klara kraven på att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Det viktigt att de tekniska möjligheter som finns för att klara detta utnyttjas.
För fullmäktigebeslut om att möjliggöra deltagande på sammanträde på
distans gäller vanliga regler om beslutsfattande i fullmäktige. Det innebär
bl.a. att det s.k. beredningstvånget som huvudregel ska iakttas, 5 kap. 26–28
§§ KL. Det bör enligt vår bedömning räcka med beredning i styrelsen (även
om det handlar om distansdeltagande i nämndernas sammanträden).
Beredningstvånget gäller inte i ärenden av brådskande natur om samtliga
närvarande ledamöter är ense om beslutet i ärendet. Det räcker därvid inte
att de är överens om att ta upp ärendet, utan det krävs också att man är
överens om beslutets innebörd. Om ett ärende inte har tillkännagetts, krävs
dessutom ett enhälligt beslut om att ta upp ärendet för att det ska få handläggas, 5 kap. 52 § andra stycket KL
Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i fullmäktige finns inte.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 51
Tjänsteskrivelse ”Tillägg till förslag till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning, mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 31
mars 2020”, daterad 2020-03-24, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami
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§ 34
Ändring av kommundirektörens uppdrag avseende
utredning om räddningstjänstens organisation och
utveckling
KS/2019:45 050
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommundirektören får i uppdrag att undersöka intresset i Hässleholms kommun om att ingå i avtalsbunden organisatorisk samordning angående räddningstjänsten i Osby kommun.

-

Återrapportering om detta ändras, jämfört med tidigare beslut, och
sker på kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 och i september
2020 ska kommunfullmäktige ta beslut. I beslutsunderlaget ska det
ingå konsekvensanalys utifrån invånare, medarbetare samt det ekonomiska perspektivet.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn. Kan dock påverka barn indirekt efter att slutgiltigt beslut har fattats.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har beslutat att utreda räddningsverksamheten i syfte att analysera dess förutsättningar att kostnadseffektivt möta ett ökande och delvis
förändrat uppdrag. Med utgångspunkt i gällande lagstiftning, lagen om
skydd mot olyckor (2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE 2010:1011), av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer ”Osby
kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor”, utreda möjligheterna
till konsekvenserna av att bedriva räddningstjänsten i:
-

Egen regi

-

Genom samverkan
- genom civilrättsligt avtal, med en eller flera kommuner
- genom en, med en eller fler kommuner, gemensam nämnd
- respektive genom att, tillsammans med en eller flera kommuner,
gemensamt kommunalförbund.

Utredningen ska utöver ovan given lagstiftning och lokala riktlinjer även
beakta de åtgärdsbehov som Länsstyrelsen Skåne, efter sitt tillsynsbesök
den 13 mars 2018, bedömt behöver vidtas inom räddningsverksamheten i
kommunen. Länsstyrelsen Skåne har enligt LSO ansvar för tillsynen över
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kommunernas efterlevnad av LSO och de förskrifter som meddelats med
stöd av LSO och ska genom rådgivning och information stödja kommunerna
i deras verksamhet enligt LSO.
Beslutet att utreda räddningstjänstens organisation och framtid är även föremål för motion från Sverigedemokraterna, daterad 2017-01-15.
När kommunfullmäktige tog beslut i ärendet den 11 november 2019, § 119,
fick kommundirektören i uppdrag att undersöka intresset i Kristianstads och
Östra Göinges kommun om att ingå i avtalsbunden organisatorisk samordning angående räddningstjänsten i Osby kommun. Under tiden visades intresse mellan Hässleholms kommun och Osby kommun, och ansvariga
tjänstepersoner har haft dialog. Representanter för Osby kommun skulle
även ha träffat Kristianstads kommun för att diskutera ärendet men på grund
av rådande läget med covid-19 så har samtliga möten blivit inställda på
grund av olika restriktioner. Detta innebär att eventuell dialog med Kristianstads kommun just nu har oviss framtid. För att inte fördröja ärendet ytterligare och för att med omständigheterna komma i fas, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommundirektören får ändrat uppdrag och att föra dialog
med Hässleholm kommun angående räddningstjänsten och inte längre undersöka intresset hos Kristianstads kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-30, § 52
Tjänsteskrivelse ”Ändring av kommundirektörens uppdrag avseende utredning om räddningstjänstens organisation och utveckling”, daterad 2020-0327, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11, § 119.
Beslutet skickas till
Kommundirektör, Petra Gummesson
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§ 35
Medborgarförslag - Stäng Marklundavägen - Torbjörn
Bengtsson
KS/2020:85 311
Kommunfullmäktiges beslut
-

Medborgarförslag inkommen den 24 februari 2020, remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för utredning.

-

Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 8
juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen den 24 februari 2020 föreslår förslagsställaren att stänga gamla marklundavägen och göra vändplatser cirka 200 meter
in från Kristianstadsgatan på bägge sidor om bron samt att framkomlighet
endast ska finns för cykel och gångtrafikanter.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag ” Stäng gamla marklundavägen”, inkommen den 24 februari 2020, från Torbjörn Bengtsson.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 36
Taxa för kopiering och utskrifter
KS/2019:268 203
Kommunfullmäktiges beslut
-

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

-

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

Sammanfattning av ärendet
En ny taxa för tjänster gällande kopiering och utskrifter har tagits fram då
den senast antagna taxan antogs av kommunfullmäktige 2006-09-11, § 63.
Den nya taxan föreslås därför att gälla istället för den gamla taxan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-0-18, § 36.
Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter”, daterad 2020-01-16, från
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ”Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun”, från kommunsekreterare Robin Skoglund.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
Samtliga registratorer
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§ 37
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut
perioden 2019-07-01 - 2019-12-31
KS/2020:28 000
Kommunfullmäktiges beslut
-

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2019-0701 – 2019-12-31, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Två gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt
när beslutet kan förväntas verkställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 40
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktigebeslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-31”, daterad 2020-01-21, från
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Rapport ”Återrapportering av verkställighet – Kommunfullmäktige”, kvartal
2 2019.

Beslutet skickas till
Kanslienheten
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§ 38
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut
perioden 2019-07-01 - 2019-12-31
KS/2020:27 000
Kommunfullmäktiges beslut
-

Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-31, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019 – 2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den
senaste sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 39.
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av verkställighet av kommunstyrelsens
beslut perioden 2019-07-01 – 2019-12-31”, daterad 2020-01-21, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Rapport ”Återrapportering av verkställighet – Kommunstyrelsen”, kvartal 2
2019.

Beslutet skickas till
Kanslienheten
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§ 39
Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för
vattentjänster, Skeingesjöns östra strand och utefter
vägsträckningen Brunkelstorp - Norra Gullarp - Osby
KS/2020:91 346
Niklas Larsson (C), Lage Frej (M) och Ida Gustafsson anmäler jäv i
ärendet. Inga ersättare finns att tillgå så därav blir det tomma stolar i
dess ställe.
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 145 upphävs i den del
som gäller särtaxa för fastigheter inom verksamhetsområde vattentjänster, Skeingesjöns östra sida och utefter vägsträckningen Bunkelstorp-Norra Gullarp-Osby.

-

Beslutet innebär att ordinarie taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska tillämpas.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 november 2013 beslutade kommunfullmäktige § 145 att anslutningsavgiften för fastigheter inom det utökade verksamhetsområdet sätts
enligt särtaxa 150.000 kronor inklusive moms för avlopp 30.00 kronor inklusive moms för vatten. Särtaxan innebär en högre kostnad för fastighetsägarna än om ordinarie taxa används.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 26.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 13.
Tjänsteskrivelse ”Upphävande av särtaxa i verksamhetsområde för vattentjänster, Skeingesjöns östra strand och utefter vägsträckningen BunkelstorpNorra Gullarp-Osby”, daterad den 14 januari 2020, från förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25, § 13.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
SBVT, Per Fremark
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§ 40
Ny detaljplan för Tandläkaren 1
KS/2020:92 214
Kommunfullmäktiges beslut
-

Detaljplan för Tandläkaren 1, antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset).
Avsikten med planarbetet är att möjliggöra ett bredare användningsområde
med bostäder i byggnaden på Tandläkaren 1.
Gällande detaljplan för fastigheten vann laga kraft 2016-10-15. Planen
anges centrumändamål, vårdändamål, handelsändamål, kontorsändamål och
skoländamål (för gymnasium och vuxenutbildning). Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut planområdet som handelcentrum.
I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av tegelfasader i rött, gult och grått. Någon enstaka träbyggnad finns också i kombination med ett fåtal putsade fasader. Kvarteret Tandläkaren är kraftigt exploaterat i två till fyra våningar.
Sedan en tid tillbaka har bostäder diskuterats som kompletterande användningsområde till byggnaden för att göra den mer attraktiv.
Efter samrådet har Länsstyrelsen inkommit med krav på komplettering i
detaljplanen angående buller och risksituationen för införandet av bostadsändamål. En buller- och riskanalys har tagits fram och kompletteringar i
planhandlingarna har gjorts. Förtydligande om hur södra stambanan som
riksintresse påverkas har även kompletterats.
Efter granskningen har Länsstyrelsen fortsatt haft synpunkter på bullerutredningen. Kompletteringar har gjorts i både detaljplanen och bullerutredningen. Planen handläggs med utökat förfarande.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 27
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 15.
Tjänsteskrivelse ”Ny detaljplan för fastigheten Tandläkaren 1”, daterad den
12 februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef
Mathias Karlsson.
Plan- och genomförandebeskrivning ”Ny detaljplan för Tandläkaren 1”,
daterad den 12 februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Granskningsutlåtande ”Ny detaljplan för Tandläkaren 1”, daterad den 12
februari 2020, från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.
Fastighetsförteckning ”Förändring av detaljplan För tandläkaren 1”, daterad
den 5 juni 2019, från GIS-ingenjör Zlatko Abazagic.
Beslutet skickas till
Planarkitekt, Kettil Svensson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 41
Fastighetsförvärv, Hasslaröd 3:23, 3:3, 2:24, 3:26
KS/2020:93 252
Kommunfullmäktiges beslut
-

-

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

Sammanfattning av ärendet
Försäljningen av tomtmark har de senaste åren för Osby tätort och befintlig
mark och detaljplaner börjar ta slut. I dagsläget genomförs detaljplanerna
vid Kråkeskogen och Marklund för att skapa ytterligare 20 försäljningsbara
tomter till bostäder.
Inköp av mark behövs för att möta det framtida behovet och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att fyra fastigheter köps in och att detaljplanearbetet påbörjas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, §
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19, § 18.
Tjänsteskrivelse ”Fastighetsförvärv Hasslaröd 3:23, 3:3. 2:24, 3:26”, daterad
den 11 februari 2020, från chef för tekniska enheten Anders Edwall och
förvaltningschef Mathias Karlsson.
Värdering Hasslaröd 3:23
Värdering Hasslaröd 3:3
Värdering Hasslaröd 2:24
Värdering Hasslaröd 3:26
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Chef tekniska enheten, Anders Edwall
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§ 42
Begäran om entledigande som ersättare för
överförmyndaren - Yvonne Strömberg (S)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Yvonne Strömberg (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare för övermyndaren.
Efter Yvonne Strömberg (S) utses Lennart Hansson (S) som ny ersättare för överförmyndaren.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 3 mars 2020 begär Yvonne Strömberg att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare för överförmyndaren.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 3 mars 2020, från
Yvonne Strömberg.

Beslutet skickas till
Yvonne Strömberg
Lennart Hansson
Kanslienheten
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Överförmyndarhandläggare, Irene Fritzson
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§ 43
Ny ledamot i Hälsa- och välfärdsnämnden efter Maria
Reimer (S)
Kommunfullmäktiges beslut
-

Efter Maria Reimer (S) utses Michael Svensson (S) till ny ledamot i
Hälsa- och välfärdsnämnden.
Som ny ersättare i Hälsa- och välfärdsnämnden efter Michael Svensson (S) utses Elisabeth Vestergård (S).

Sammanfattning av ärendet
På kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari, § 19 entledigades
Maria Reimer från sitt uppdrag som ledamot i Hälsa- och välfärdsnämnden.
Ingen ny ledamot valdes vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 19

Beslutet skickas till
Michael Svensson
Elisabeth Vetergård
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Kanslienheten
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§ 44
Begäran om entledigande som ersättare för ombud vid
bolagsstämma i Fjärrvärme i Osby AB - Tommy
Augustsson (S)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Tommy Augustsson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare till ägarens ombud i Fjärrvärme i Osby AB.
Efter Tommy Augustsson (S) utses Knud Nielsen (S) till ny ersättare
till ägarens ombud i Fjärrvärme i Osby AB.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande”, inkommen den 17 februari 2020,
från Tommy Augustsson.
Beslutet skickas till
Tommy Augustsson
Knud Nielsen
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
Kanslienheten
Fjärrvärme i Osby AB
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§ 45
Begäran om entledigande som ersättare i
Kommunstyrelsen - Jimmy Ekborg (C)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Jimmy Ekborg (C) beviljas entledigande från uppdraget som ersättare i Kommunstyrelsen.
Efter Jimmy Ekborg (C) utses Mats Ernstsson (C) till ny ersättare i
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 10 mars 2020 begär Jimmy Ekborg att bli entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Begäran om entledigande”
Beslutet skickas till
Jimmy Ekborg
Mats Ernstsson
Kanslienheten
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson
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§ 46
Begäran om entledigande som ordförande i
Osbybostäder AB - Torsten Johansson (M)
KS/2020:6 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Torsten Johansson (M) beviljas entledigande från uppdraget som
ordförande i Osbybostäder AB.
Ny ordförande efter Torsten Johansson (M) utses vid ett senare tillfälle och uppdraget blir vakant.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 17 mars 2020 begär Torsten Johansson (M) att bli
entledigad från sitt uppdrag som ordförande i Osbybostäder AB.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Begäran om entledigande”, inkommen den 17 mars 2020, från
Torsten Johansson.

Beslutet skickas till
Torsten Johansson
Osbybostäder AB
Kanslienheten
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Omröstningslista, nr 1

Osby kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 30 mars 2020.
§ 26, Ny brandstation, Osby tätort

Justerandes sign

Ledamöter

Parti

Ersättare

Ja Nej Avst Frånv

Marika Bjerstedt Hansen

S

Carl Bejvel

SD

Niklas Larsson

C

Lars-Anton Ivarsson

M

Daniel Landin

S

X

Jan Kornemalm

SD

X

Agneta Malm

S

X

Jimmy Ekborg

C

X

Sonja Svenle-Pettersson

M

Maria Owiredu

KD

Hans Persson

SD

Tommy Augustsson

S

Ingmar Bernthsson

S

Lotte Melin

C

Ewa Bejvel

SD

X

Lage Frej

M

X

Maria Reimer

S

Jörgen Nilsson

SD

Knud Nielsen

S

Eva Bendz Johansson

C

Marie Winther

V

Kurth Stenberg

S

Lars-Erik Svensson

M

Johan Nilsson

SD

Erling Persson

L

Nathalie Folkunger

S

Anderas Andersson

KD

X

Ulla Ekdahl

C

X

Kristof Pall

SD

Karin Augustsson

S

X

Dag Ivarsson

M

X

Mikael Roslund

SD

Johnny Ahlqvist

S

Ida Gustafsson

C

X

Sandra Bahceci

S

X

Jonas Matsson

SD

Fredrik Johansson-Nord

M

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
Maritha Forsberg (S)

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Marie-Louise Eriksson (SD)

X

Jonny Eriksson (SD)

X

X
Roy Svensson (M)
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Ledamöter

Parti

Ersättare

Ja Nej Avst Frånv

Henry Nilsson

C

Arne Gustavsson

S

Håkan Carlsson

SD

X

Fahrudin-Fajko Zulfic

S

X

X
X
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