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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid: Onsdag 14 oktober 2020, klockan 08:30
Plats: Sammanträdesrum Osby

Ärende

1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

Anmälningar

4

Information

5

Ansökan om borgen Osby IK, klockan 8.45

6

Ansökan om borgen Granada folkets park, klockan 9.15

7

Dialogmöte med miljö- och byggnämnden, klockan 10.00

8

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022

9

Nya delägare i IT- kommuner i Skåne AB - Sjöbo kommun och Bromölla kommun

10 Handlingsplan för landsbygdsstrategi, Mathias Karlsson, klockan 11.00
11 Ansökan om medel för trygghetsvandring
12 Policy avseende markförsäljning Osby kommun
13 Osby kommuns politiska organisation (Handlingar kommer att finnas tillgängliga på
sammanträdet)
14 Organisationsförändringar och ny förvaltning (Handlingar kommer att finnas
tillgängliga på sammanträdet)
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Fax 0479-52 82 97
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15 Ekonomisk uppföljning september, Gunnar Elvingsson
16 Ram för upplåning fr o m 2021, Gunnar Elvingsson
17 Borgensram för de kommunala bolagen fr om 2021, Gunnar Elvingsson
18 Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1 januari 2021, Gunnar
Elvingsson
19 Utdelning från de helägda kommunala bolagen, Gunnar Elvingsson
20 Kommunal skattesats 2020, Gunnar Elvingsson
21 Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, oktober 2020
22 Tidsplan budgetprocess 2021, Gunnar Elvingsson
23 Ansökan om extra driftsbidrag - Stiftelsen Lekoseum, Gunnar Elvingsson

Niklas Larsson

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare
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Datum

2020-05-13

Barnkonsekvensanalys
Ansökan om borgen och lån - Osby IK
Dnr KS/2020:64 045

Vilka barn berör ärendet och hur?
Osby Ishockeyförening bedriver även verksamhet för barn och ungdomar.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Ärendet berör enbart borgensansökan från föreningen och inte själva
verksamheten.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Kommunen är betjänt av ett rikt föreningsliv som engagerar barn och
ungdomar. För att underlätta för föreningen att bedriva barn och
ungdomsverksamhet kan det vara motiverat med en positiv behandling av
borgensansökan med anledning av Coronapandemin.
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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

Nej, motivera
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Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
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amra.eljami@osby.se

Upphörande av näringslivs- och tillväxtdelegationen - Revidering
av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019-2022, från och med den 22 september 2020
Dnr KS/2018:489 003

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 20192022, enligt utkast daterad 2020-07-01, antas gälla från och med den 22 september
2020. Ändringar är markerade med gult eller överstruken text.

-

Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, enligt utkast daterad 2020-07-01, upphör näringslivsoch tillväxtdelegationen och dess uppdrag.

-

Med antagande av reviderat reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, enligt utkast daterad 2020-07-01, inrättas ett
näringslivsråd. Reglemente för rådet antas i separat ärende.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har sedan nya mandatperiodens start i sitt reglemente godkänt inrättande
av en näringslivs- och tillväxtdelegation som lyder direkt under kommunstyrelsen.
Delegationen har fungerat som ett beredande organ till kommunstyrelsen och hade inte
mandat att fatta beslut. Sedan dess inrättande har delegationen träffats minst fem gånger
per år.
För att få de önskade effekterna och förbättringar, som var önskvärda vid delegationens
inrättande, föreslås nu att näringslivs- och tillväxtdelegationen upphör och att ett
näringslivsråd inrättas. Godkännande av ett näringslivsråd som lyder under
kommunstyrelsen kommer att behandlas i ett separat ärende och ett särskilt reglemente för
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rådet kommer att tas fram i likhet med bland annat rådet för trygghet och hälsa (riktlinjer
beslutade av kommunstyrelsen 2017-05-17, § 98) samt kommunala pensionärsrådet och
rådet för personer med funktionsvariationer (reglementen beslutade av
kommunfullmäktige 2019-02-11, § 17 respektive 2019-03-11, § 16).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022, från och med den 22 september 2020”, daterad 2020-07-01,
från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Utkast av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022,
daterad 2020-07-01.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ledamöter och ersättare i näringslivs- och tillväxtdelegationen
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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
nämnder 1 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.
Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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T





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.
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Respektive nämnd svarar inom sitt område för att

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.
Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.
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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.
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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.
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 reglemente, 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.
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.
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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.
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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.
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.
Motioner och medborgarförslag redovisas enligt de regler angivna i detta reglemente samt i
kommunfullmäktiges arbetsordning.
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Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.
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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.
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Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
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.
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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
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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.

U
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Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskild.
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.
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.
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.
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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
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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”.
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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.
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.
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.

007
-0
1

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 parti 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.
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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.

AS
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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.

U
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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
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.
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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,

AS
T
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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.

U
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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
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

Sida 12 av 32

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.
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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.

AS
T

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.

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

U
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Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.
Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara
offentliga.
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, en (1) näringslivs- och tillväxtdelegation samt
(1) en personaldelegation. Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare och
näringslivs- och tillväxt- respektive personaldelegationen ska ha vardera tre (3) ledamöter och
tre (3) ersättare.
Inom såväl ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen som personaldelegationen väljer
kommunstyrelsen för den tid kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
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.
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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.

U
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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 näringslivs- eller personaldelegationen
begär det.
Ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen 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.
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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 näringslivs- och tillväxtdelegation
I näringslivs- och tillväxtdelegationens ansvarsområde ingår
 befolkningsutveckling,
 bostadsförsörjning,
 destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring,
 handelsutveckling,
 kompetensförsörjning,
 landsbygdsutveckling,
 näringslivsfrågor samt åtgärder för att främja nyföretagande och utveckling av näringslivet
i kommunen,
 turism verksamhet.
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Näringslivs- och tillväxtdelegationen ska till kommunstyrelsen bereda förslag till beslut i
kommunstyrelsen, och i förekommande fall kommunfullmäktige, avseende bland annat
följande dokument.
 Näringslivsstrategi.
 Årlig verksamhets- och handlingsplan för kommunens näringsliv.
 Tillväxtstrategi.
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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
Kommunstyrelsens styrfunktion
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsens ledningsfunktion
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
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.
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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.
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Kommunstyrelsen ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och
samordning av näringslivsrådet. För näringslivsrådet finns av kommunfullmäktige den XX
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.
 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.
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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.
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.
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,
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 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.
 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.
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.
Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning.
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 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.
Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
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 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.
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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.
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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.
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Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.
Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
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.

007
-0
1

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.
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
2

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.
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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.
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.
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).
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.
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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

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.
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Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av
kommunfullmäktige.
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.
(Ärende)beredning och individutskott
Barn- och utbildningsnämnden 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.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Om ordföranden i ett individutskott 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.
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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.
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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.
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Avgår en ledamot eller en ersättare i ett individutskott, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.
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.
Vid sammanträde med ett individutskott ska protokoll föras.
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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.
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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.
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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
TK

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.
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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.
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Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

U
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Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i
renhållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808).
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.
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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.
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.
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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
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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
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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
2

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.
Individutskottet ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.
I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
Inom individutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter
en ordförande och en vice ordförande.
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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.

20
2

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.
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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.
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.
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.
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Vid sammanträde med individutskottet ska protokoll föras.
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.
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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) år 2.
 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.
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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,
 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.

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.

2
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2.7 Valnämnden

Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Sammansättning
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
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.
Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.
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Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler.
Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

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

U
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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.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-09-25
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Nya delägare i IT kommuner i Skåne AB (Unikom) – Sjöbo
kommun och Bromölla kommun
Dnr KS/2020:355 001

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
-

Avsiktsförklaringen angående Sjöbo kommun som ny delägare i IT kommuner i
Skåne AB godkänns.

-

Avsiktsförklaringen angående Bromölla kommun som ny delägare i IT kommuner
i Skåne AB godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt
bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020 inträdde Osby som ny delägare i
bolaget.
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska klara en rad
utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har antagit bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv.
Sjöbo kommun och Bromölla kommun har genom beslut i respektive kommunstyrelse
uttryckt ett intresse att inträda som ny delägare i IT kommuner i Skåne AB. Av den
anledningen har en avsiktsförklaring för att inleda en process kring ett ev. nytt
delägarskap i bolaget arbetats fram av respektive kommun.
Kommunstyrelserna i Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun har
genom beslut godkänt avsiktsförklaringarna för Sjöbo och Bromölla kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Nya delägare i IT kommuner i Skåne AB (Unikom) – Sjöbo kommun
och Bromölla kommun”, daterad 2020-09-25, från kanslichef Amra Eljami och
administrativ chef Johanna Lindhe.
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

Sida
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Beslut ”Ny ägare IT kommuner i Skåne AB – Bromölla”, från Hörby kommun,
kommunstyrelsen 2020-09-14, § 203.
Beslut ”Ny ägare IT kommuner i Skåne AB – Sjöbo”, från Hörby kommun,
kommunstyrelsen 2020-09-14, § 204.
Beslut ”Avsiktsförklaring angående Bromölla kommuns inträde som delägare i IT
kommuner Skåne AB”, kommunstyrelsen, 2020-09-09.
Beslut ”Ny delägare IT kommuner i Skåne AB – Bromölla kommun”, från Östra Göinge
kommun, kommunstyrelsen 2020-09-09, § 73.
Beslut ”Avsiktsförklaring IT kommuner i Skåne AB Unikom, avseende Sjöbo kommun
och Bromölla kommun som delägare”, från Höörs kommun, kommunstyrelsen 2020-0908, § 145.
Beslut ”Avsiktsförklaring unikom.se, IT-kommuner i Skåne AB”, från Sjöbo kommun,
kommunstyrelsen 2020-08-26, § 117.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Bromölla kommun
Sjöbo kommun
Höörs kommun
Hörby kommun
Östra Göinge kommun
Unikom

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-10-05
Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
Mathias.karlsson@osby.se

Tidsplan och budget för handlingsplan till landsbygdsstrategi för
Osby kommun
Dnr KS/2019:125 210

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att fastställa
tidsplan och budget för handlingsplanen för landsbygdsstrategin för Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet bedöms inte beröra barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08 att anta landsbygdsstrategin för Osby
kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommundirektören i uppdrag att ta
fram en handlingsplan med genomförande plan till 2022.

Tidsplan:
2020-10-15 – 2021-09-01.

Dialoger med de som bor, verkar och besöker kommunen

2021-09-01 – 2021-10-01

Sammanställning av dialogerna

2021-10-02 – 2021-11-01

Beslut i kommunstyrelsen om åtgärder

2021-11-02 – 2022-12-31

Genomförande av åtgärder samt vidare dialoger

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida

2(2)

Budget:
25% av en utvecklingsstrateg tjänst avsätts för att genomföra dialogmöten. Kostnad ca xx
tkr.
25 tkr avsätts för omkostnader för dialoger, fika, hyra av lokaler m.m.

Finansiering
Se ovan under sammanfattning av ärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, tidsplan och budget för handlingsplan för landsbygdsstrategin för Osby
kommun, daterad 2020-10-05.
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 om landsbygdsstrategi för Osby kommun

Petra Gummeson

Mathias Karlsson

Kommundirektör

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till

Policy för markanvisning
Policy

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

Kommunfullmäktige
Anders Edwall, Chef Tekniska
enheten
2020-09-02

Beslutsdatum:
2020-09-02
Dokumentansvarig: Fastighetschef
Diarienummer:
Giltighetstid

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

KS/2020:76
Tillsvidare

Datum

Policy för markanvisning

2020-09-02

Sida
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Innehåll
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2
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3
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Datum

Policy för markanvisning

2020-09-02

Sida

KS/2020:76

1 Bakgrund
Med anledning av Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar från 2014 är en kommun skyldig att anta en policy/riktlinje
om markanvisningar. Då Osby kommun säljer mark för bebyggelse av
exempelvis bostäder, handel och industri är det av vikt att en gällande
policy/riktlinje finns på plats för allmänheten att ta del av.

2 Syfte
Syftet med dokumentet är att fastställa ett likartat sätt att behandla de
försäljningar av mark- och vattenområden samt fastigheter som rör
kommunen och de kommunala bolagen.

3 Definitioner
Delegation
Uttrycket delegation innebär kommunens beslutsordning d.v.s. vem som har
rätt att fatta beslut på nämndens vägnar.
Kompletteringsmark
Då en fastigsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett
markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp, ska
en planmässig bedömning först göras.
Exploatör
Vanligen en byggherre eller fastighetsägare som ansvarar för att utveckla
(exploatera) mark eller fastighet.

4 Allmänt om försäljning
När kommunen planerar att sälja detaljplanelagd mark ska försäljning endast
ske med stöd av gällande planbestämmelser. Försäljning av icke
detaljplanelagd mark ska föregås av en prövning för vilket ändamål marken
kan användas. Vid behov kan försäljning ske av upphandlad registrerad
mäklare.
Försäljning av mark kan ske genom Direktanvisning, Markanvisningstävling
eller Markanvisning genom anbud.

4.1 Direktanvisning
Vid en direktanvisning väljer kommunen en exploatör att teckna avtal med,
utan att genomföra ett anbudsförfarande. Marken bjuds då aldrig ut på den
öppna marknaden. Direktanvisning rekommenderas i de fall kommunen äger
mark som anses vara lämplig för en viss intressent, till exempel när en viss
exploatörs idéer och förutsättningar inte bedöms återfinnas hos en annan
exploatör. Motivet till att direktanvisning genomförs ska redovisas i
samband med att beslutet om direktanvisning tas. En oberoende värdering av
området görs varefter den utvalda exploatören får förtur att förhandla med
kommunen om att förvärva marken. Eftersom försäljning av mark ska ske till
marknadspris måste den oberoende värderingen ligga till grund för
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markpriset. Om en exploatör är intresserad av en direktanvisning ska en
skriftlig ansökan skickas till Kommunen.
Ansökan ska innehålla en kortare redogörelse över ändamålet med
exploateringen och byggnadsverkens karaktär och ungefärliga utsträckning.
En karta över det aktuella markområdet ska också bifogas. Bedöms en
direktanvisning inte lämplig sparar kommunen förslaget i två år. Om marken
ska säljas inom denna tid, bjuds exploatören in att delta i ett
anbudsförfarande.
Direktanvisning används även enligt enkelt förfarande vid försäljning av
kommunala småhustomter.

4.2 Markanvisningstävling
Kommunen, i egenskap av markägare, kan utlysa en markanvisningstävling.
När detta sker annonseras det alltid öppet via kommunens hemsida där sista
datum för inlämning av anbud även anges. Ett skriftligt program upprättas av
kommunen där de kriterier som gäller för tävlingen redovisas. Kriterierna
och prioriteringen av dem kan variera beroende på område och situation. I
programmet framgår även vilken ambitionsnivå som kommunen förväntar
sig av anbuden. men vid en markanvisningstävling krävs överlag ett mer
genomarbetat förslag än då markanvisning sker via anbud. Exploatörer får
sedan inkomma med anbud och utformningsförslag som utvärderas av
kommunen utifrån de uppställda kriterierna. Utvärdering och val av
exploatör görs av en jury bestående av representanter från berörd
förvaltning. Den vinnande exploatören får därefter under en bestämd tid
ensam förhandla om marken med kommunen.

4.3 Markanvisning genom anbud
Markanvisning genom anbud innebär ett öppet och offentligt
tillvägagångssätt för överlåtelse av mark, exempelvis genom ett
auktionsförfarande. Kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag där
området som ska säljas och dess förutsättningar beskrivs. I
förfrågningsunderlaget anges också vilka kriterier som används för val av
exploatör. De kan till exempel vara pris, utformning och andra specifika
krav. Exploatörer får sedan inkomma med enklare förslag bestående av
skisser, en kortare beskrivning av förslaget, eventuella referenser samt dess
uppfyllande av de uppsatta kriterierna. Kommunen utvärderar alla inkomna
anbud och antar det som bäst uppfyller kriterierna. Ett bindande
markanvisningsavtal tecknas med den exploatör som kommunen valt.
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5 Allmänt om tomter och mark
Osby kommun tillhandahåller olika typer av mark, de typer som finns är
Småhustomter, Kompletteringsmark, Mark för flerbostadshus eller
korttidsboende av olika slag, Industrimark för ändamålet handel och andra
verksamheter och bebyggda fastigheter samt byggnader på ofri grund.
5.1

Råmark och byggklar mark

Råmark
Tomter och mark som säljs utan att markberedande åtgärder har gjorts.
Byggklar mark
Tomter och mark som säljs där markberedande åtgärder har gjorts
exempelvis schaktning, avbaning och utfyllnad.

5.2 Småhustomter
Ett av kommunens mål vad gäller dess framtida utveckling är att ta fram fler
bostäder, bland annat i form av tomter för villabebyggelse. Tomterna ska
prissättas till marknadsanpassade priser och fördelas i första hand i
turordning till dem som registrerat sig i kommunens tomtkö samt i andra
hand säljas på öppna marknaden.
Försäljning sker enligt delegation.

5.3 Kompletteringsmark
Då en fastighetsägare vill komplettera sin tomt genom att köpa till ett
markområde av mindre omfattning eller att en ny detaljplan medger köp,
sker först en planmässig bedömning. Om önskemålet inte strider mot
gällande plan och även i övrigt kan anses möjlig att genomföra, sker
prissättning av marken enligt gällande kvadratmeterprislista. Beloppen
ändras när taxeringsvärdena justeras.
Försäljning sker enligt delegation.

5.4 Mark för flerbostadshus eller korttidsboende av
olika slag
När det gäller försäljning av mark för flerbostadshus eller korttidsboende av
olika slag är grundprincipen att marken säljes till marknadsmässigt pris.
Försäljning sker enligt delegation.

5.5 Industrimark för ändamålet handel och andra
verksamheter
Då kommunen säljer industrimark inom detaljplan ska försäljning ske enligt
delegation. Grundprincipen är att industrimark inom plan säljs till
marknadsmässigt pris.

5.6 Kommunens egna bebyggda fastigheter och
byggnader på ofri grund
Då kommunen säljer egna bebyggda fastigheter och byggnader på ofri grund
ska försäljning ske enligt delegation. Grundprincipen är att bebyggda
fastigheter och byggnader inom plan säljs till marknadsmässigt pris.
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6 Allmänt om prissättning
Markpriset består av två olika delar, exploateringsavgift och
taxeringsvärde.
Exploateringsavgift
Exploateringsavgiften ersätter den tidigare gatukostnadsavgiften.
Exploateringsavgiften är en kostnad som består av Osby kommuns kostnader
som uppstår vid exempelvis byggnation av gator, vägar, parker,
grönområden, lekplatser, markberedning, avbaning, uppfyllnad etc. vid och
omkring området som ska försäljas.
Exploateringsavgifter för byggklara småhustomter:
Exploateringsavgiften för Osby tätort rabatteras under de första sex åren.
Osby tätort
2020:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025:
2026:

115 kr / kvm
119 kr / kvm
138 kr / kvm
157 kr / kvm
176 kr / kvm
195 kr / kvm
215 kr / kvm

Utanför Osby tätort
115 kr / kvm
115 kr / kvm
115 kr / kvm
115 kr / kvm
115 kr / kvm
115 kr / kvm
115 kr / kvm

Exploateringsavgiften för råmark småhustomter:
Hela Osby kommun
100 kr / kvm
Exploateringsavgiften för byggklar industrimark:
Hela Osby kommun
60 kr / kvm
Exploateringsavgiften för rå industrimark:
Osby tätort
Utanför Osby tätort
20 kr / kvm
15 kr / kvm
Exploateringsavgiften kan komma att förändras beroende på inflationen.
Taxeringsvärde:
Taxeringsvärdet sätts utav skatteverket vid varje givet tillfälle och används
som riktlinje för det faktiska marknadsvärdet.
Taxeringsvärdet justeras även med hjälp av belägenhetsfaktorn.
Belägenhetsfaktorn är baserad enligt skatteverkets tabell nedan där en
bedömning med avstånd till sjö:
Klass 1, - 75 m med egen strand

3,5

Klass 2, - 75 m utan egen strand

2,0

Klass 3, 76 - 150 m

1,1

Klass 4, 151 m -

1,0
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6.1 Prissättning småhustomter
Råmark
Beräkningsformel:
Taxeringsvärde + exploateringsavgift = markpris / kvm
Ex Osby tätort 2020 med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på
1 000 kvm.
Exploateringsavgift: 100 kr / kvm
Taxeringsvärde: 35 kr / kvm
35 + 100 = 135 kr / kvm
135 x 1 000 = 135 000 kr
Tomtpriset är inklusive moms.
Byggklara tomter
Beräkningsformel:
Taxeringsvärde + exploateringsavgift = markpris / kvm
Ex Osby tätort 2020 med belägenhetsfaktor klass 4 med en tomtstorlek på
1 000 kvm.
Exploateringsavgift: 115 kr / kvm
Taxeringsvärde: 35 kr / kvm
35 + 115 = 150 kr / kvm
150 x 1 000 = 150 000 kr
Tomtpriset är inklusive moms.
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6.2 Prissättning industrimark för ändamålet handel
och andra verksamheter
Råmark
Beräkningsformel:
Exploateringsavgift = markpris / kvm
Ex Osby tätort 2020 med en tomtstorlek på 10 000 kvm.
Exploateringsavgift: 20 kr / kvm
20 x 10 000 = 200 000 kr
Tomtpriset är exklusive moms.
Byggklara tomter
Beräkningsformel:
Exploateringsavgift = markpris / kvm
Ex Osby tätort 2020 med en tomtstorlek på 10 000 kvm.
Exploateringsavgift: 60 kr / kvm
60 x 10 000 = 600 000 kr
Tomtpriset är exklusive moms.

6.3 Prissättning av byggrätter
Priset för byggrätter är enligt taxeringsvärdet för byggrätter. Byggrätter
beräknas i bruttoarea (BTA).
Bruttoarea (BTA)
Bruttoarean är summan av alla våningsplans area och begränsas av de
omslutande byggnadsdelarnas utsida. I bruttoarean inräknas bland annat
mellanvåning (entresol). I bruttoarean inräknas exempelvis inte öppningar i
bjälklaget. Om bruttoarean uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter
funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande
väggen. För byggnader med en "avvikande" arkitektur finns det fler regler
för hur man räknar ut BTA.
Bruttoarean används i många sammanhang, exempelvis vid
planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar.
Exempel Osby tätort med belägenhetsfaktor klass 4 med en BTA 600 kvm.
750 * 600 = 450 000 SEK
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7 Undantag från reglerna
Om synnerliga skäl föreligger kan samhällsbyggnadsnämnden pröva
undantag från dessa bestämmelser.
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2020-10-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Budgetuppföljning september 2020
Dnr KS/2020:2 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tar ställning till budgetuppföljningen vid kommande sammanträde.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten sammanställer budgetuppföljning efter september från nämnder och
förvaltningar enligt tidplan för budgetuppföljning 2020. Handlingar presenteras på
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 oktober.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-05
Presentation budgetuppföljning september 2020 (presenteras vid sammanträdet)
Rapport budgetuppföljning september 2020 Osby kommun (presenteras vid
sammanträdet)

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

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

Sida
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Kommunens nämnder
Förvaltningschefer

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-10-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Ram för upplåning år 2021
Dnr KS/2020:363 045

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige
Osby kommuns ram för upplåning år 2021 fastställs till 700 mnkr. Låneramen avser både
nyupplåning och omsättning av befintliga lån.
Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 mnkr för kommunkoncernen.
Kommunens ram för fordonsleasing år 2021 fastställs till 12 mnkr.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens låneskuld uppgår till 395 miljoner kronor (mnkr) per den 30 september
2020. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal så kan det bli aktuellt att
som högst låna ytterligare 25 mnkr.
Belopp för upplåning i budget 2021 uppgår till 280 mnkr till följd av ett omfattande
investeringsprogram.
Förslaget är därför att låneramen fastställs till 700 mnkr för år 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-05

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

Sida
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Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen ekonomienheten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-10-06
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Borgensram för de kommunala aktiebolagen fr o m 1 januari
2021
Dnr KS/2020:364 045

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för respektive bolags
förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt
nedanstående tabell.
Osbybostäder AB, org nr 556483-4751
Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-3905
Industrihus i Osby, org nr 556415-8177
ÖGRAB, org nr 556176-1775

xxx miljoner kronor
20 miljoner kronor
1 miljon kronor
17,5 miljoner kronor

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående behov av
borgensram för det kommande året.
Behov av borgensram för Osbybostäder är ännu inte klart.
Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 20 mnkr
jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr.
Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra
Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram på 35
mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram.
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

Sida

2(2)

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB
tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby
uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet
handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06
Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29
Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30
Anhållan från Osbybostäder AB (kompletteras)

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB
ÖGRAB

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-10-06
Kommunstyrelseförvaltningen
/Gunnar Elvingsson/
/0479528161/
/gunnar.elvingsson@osby.se/

Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1
januari 2021
Dnr KS/2020:365 045

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Borgensavgift ska, fr o m 2021, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns
helägda kommunala bolag.
Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och
faktureras årsvis.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom
detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur
kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig
borgensavgift av de kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften
har under 2020 uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB,
Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB) Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2021.
Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

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

Sida
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Petra Gummeson

/Gunnar Elvingsson/

Kommundirektör

/Ekonomichef/

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-10-06
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Utdelning från de helägda kommunala bolagen
Dnr KS/2020:366 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan
plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB
Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital för
Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna av kommunfullmäktige § 26-28
2017, finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter
en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de
helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av
kommunfullmäktige årligen.
Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt
kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som
kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för
aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan
under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.
Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets
resultat för föregående räkenskapsår.
Genomsnittlig statslåneränta för 2020 var den 30 september – 0,06 %.
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

Sida
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida
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2020-10-06
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Kommunal skattesats för år 2021
Dnr KS/2020:255 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,26kr/skattekrona. (oförändrat)

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kommunfullmäktige
om skattesats för nästkommande år senast under oktober månad. Den budget som antogs
av kommunfullmäktige den 21 september 2020 utgår från en skattesats på
22,26kr/skattekrona för nästkommande år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

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

Sida
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Skatteverket

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(1)

2020-10-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Redovisning av besvarde/ej besvarade medborgarförslag 2020
Dnr KS/2020:131 110

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till Kommunfullmäktige
-

Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 2020, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för
kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om
besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till kommunfullmäktige.
Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning.
Fyra (4) medborgarförslag har inkommit sedan 17 mars 2020.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 2020”
daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Amra Eljami

Robin Skoglund

Kanslichef

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

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

Obesvarade
medborgarförslag
2020-10-05
Dnr: KS/2020:131
Medborgarförslag
Röjning av klintens utsiktsplats
(Dnr: KS/2020:42)

Förslagsställare
Tommy Jönsson

Inkommen
2020-01-23

Senaste beslut
KF 2020-02-24, § 12

Kommentar
Remitterad till SBN för
utredning och beslut

Stäng gamla marklundavägen
(Dnr: KS/2020:85)

Torbjörn Bengtsson

2020-02-24

KF 2020-03-30, § 35

Remitterad till SBN för
utredning.

Tydliga informationsskyltar (Dnr:
KS/2019:101)

Lennart Ohlsson

2019-03-11

BUN 2020-06-02, § 63

Yttrande från BUN har
skickats till SBN

Gångbana till busshållplats
Marklunda – Karl Johans väg
(Dnr: KS/2020:274)
Busshållplats vid korsningen
mellan väg 15 och 2128 Västra
Svenstorp (Dnr:KS/2020:343)
Stänga av korsningen mellan
Södra Gränsgatan och
Tranebodavägen samt leda om
trafiken (Dnr: KS/2020:293)

Sissela Hansen

2020-06-09

KF 2020-09-21, § 88

Remitterad till SBN för
utredning och beslut

Katarina Sjölander

2020-09-04

KF 2020-09-21, § 87

Remitterad till SBN för
utredning och beslut

Erling Henriksson

2020-06-25

KF 2020-09-21, § 89

Remitterad till SBN för
utredning och beslut

Besvarade
medborgarförslag
2020-10-05
Dnr: KS/2020:131

Medborgarförslag
Cykelväg mellan Visseltofta mot
Kräbbleboda (Dnr: KS/2019:190)

Förslagsställare
Margaret Engdahl

Inkommen
2019-06-19

Besvarat
SBN 2020-03-25, § 39

Handlingsplan för särskilda
begåvningar (Dnr: KS/2019:377)

Fredrik Nilsson

2019-12-18

KF 2020-06-08, § 66

Idrottsskola i samarbete skola
och föreningar (Dnr:
KS/2020:132)

Göran Dahlquist

2020-03-18

KF 2020-06-08, § 90

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

1(2)

2020-10-06
Kommunstyrelseförvaltningen
Gunnar Elvingsson
0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se

Tidplan för budget 2022 och flerårsplan 2023-24
Dnr KS/2020:384 041

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Tidplan och anvisning för arbetet med budget 2022 och flerårsplan 2023-24 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har tagit fram ett förslag till tidplan och
anvisningar för budgetprocessen under 2021 gällande budget 2022 och flerårsplan 20232024.
Förslaget bygger på att kommunstyrelsen behandlar budgeten i juni och
kommunfullmäktige fattar beslut i september. Formerna för budgetberedningens arbete är
i förslaget uppdelat i en informationsdel och i en mer konkret beredningsdel.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06
Förslag till tidplan och anvisning för budget 2022 och flerårsplan 2023-24, daterad 202010-06

Petra Gummeson

Gunnar Elvingsson

Kommundirektör

Ekonomichef

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

Sida

2(2)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten
Kommunens nämnder
Kommundirektör
Förvaltningschefer

2020-10-06
KS/2020:384

Tidplan för budgetprocess under 2021 för budget 2022 och flerårsplan 2023-2024),
Datum

Möte/Beslut

28 okt
2020
21
januari

KS beslut om budgetanvisningar och tidplan

27
januari

KS beslut om ekonomiska direktiv för
budgetprocessen baserat på prel. bokslut
2020, volymförändringar och beräknat
ekonomiskt utrymme.

Februari
2021
15
februari
28
februari

Aktivitet

Presidieöverläggningar inför KS beslut om
ekonomiska direktiv

Förvaltningarna tar fram lokalbehov som
underlag till investeringsbudget.
Lokalbehoven anges i prioritetsordning.
Beslutas i respektive nämnd.
Information lämnas till kommunledningsgruppen (KLG)
om förvaltningarnas bedömning av lokalbehov
inför kallelse till respektive nämnd.
Nämnderna anmäler sina lokalbehov till
samhällsbyggnadsförvaltningen som påbörjar
sammanställning av investeringsbudgetförslag
till budgetberedningen.

Extern information

2

Datum

Möte/Beslut

24 mars

Budgetupptakt/Omvärldsdag. Deltagare:
Ks, samtliga presidier inkl bolagspresidier
och VD:ar, KLG, controllers,
verksamhetsutvecklare. Heldag. Program i
detalj bestäms senare.

April

Aktivitet

Förvaltningarna arbetar fram underlag till drift
och ”egen investeringsbudget” (projekt som inte
gäller lokalbehov). Investeringarna anges i
prioritetsordning.

15 april
prel.
25 april
prel.
26 april

Maj

Nämnderna behandlar underlag till
driftbudget och egen investeringsbudget inför
budgetberedningens arbete.
3 maj
KLG information/samordning av
investeringsbudgetförslag inför
budgetberedningen
26-27
Budgetinformation ”stor” grupp (ksau,
maj (halv presidier, övriga partier), information av resp
dag)
nämnd/förvaltning. Genomgång av samlad
investeringsbudget.

Extern information

Regeringens ekonomiska
vårproposition (vårbudgeten)
presenteras.
SKR, skatteunderlagsprognos
Samhällsbyggnadsförvaltningens
sammanställning över
investeringsbudgetförslag för lokalbehov är
klar. Sammanställningen överlämnas till
kommunledningsgruppen (KLG) för
information/samordning.

3

Datum

Möte/Beslut

9-10 juni

Budgetberedning i form av kommunstyrelsens
arbetsutskott
Budgetinformation till oppositionsgrupper

14 juni
14-18
juni
23 juni

1 dec

Extern information

Kommunövergripande samverkan av
budgetberedningens förslag.
KS. Budgetbeslut, beslut om ramar för
driftbudget 2022, flerårsplan 2023-24
samt investeringsplan 2022-2026, skattesats.

25 aug
prel.
20 sept
prel.
27 sept

Aktivitet

SKR, skatteunderlagsprognos
Regeringens ekonomiska
höstproposition (höstbudgeten)
presenteras.
KF. Budgetbeslut om ramar för driftbudget
2022, flerårsplan 2023-2024 samt
investeringsplan 2022-2026,
skattesats.
Nämnderna ska ha fattat beslut om
internbudget/nämndsplan för 2022.

