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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2016-10-26

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Borgen, långa salongen klockan 08:30 - 15.00

Beslutande

Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande,
Niklas Larsson (C), vice ordförande
Carl-Magnus Nilsson (M)
Daniel Landin (S)
Agne lngvardsson (SD)
Margot Malmqvist (S), §§ 157-169, 171-172
Agneta Malm (S) , tjänstgör för Margot Malmqvist (S), §170
lngmar Bernthsson (S)
Esbjörn Hansson (SD), tjänstgör för Jan Kornemalm (SD)
Sonja Svenle-Pettersson
Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Rose-Marie Riling (S)
Jimmy Ekborg (C)
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
David Szemenkar (V)
Stephan Hellqvist (KD)

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän/-kvinnor

Dag lvarsson (M)
Lotte Melin (C)
Agneta Malm (S) §§ 157-169, 171-172
Lars-Erik Svensson (M)
Johnny Kvarnhammar (S)

Petra Gummeson, kommunchef
Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef
Pontus Lindholm, ekonom
Roger Johansson, verksamhetsområdeschef, utbildning och arbete
Paul Philips, näringslivschef

Utses till juste rare

Niklas Larsson (C)

Justeringens plats och lid

Kommunhuset tisdagen den 1 november 2016, kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

157 - 172

Ordförande

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift

-~~2::::::=:->:r---------G eMYNttsson

Datum då anslaget tas ned

~
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Sammanträdesdatum

~KOMMUN

2016-10-26

Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 157

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för
justering av protokollet samt godkännande av dagordning

§ 158

Anmälningar

§ 159

Anmälan av delegationsbeslut

§ 160

Information

§ 161

Övergripande regler m.m. för budget 2017

§ 162

Drift- och investerings budget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt
investeringsbudget 2020-2023

§ 163

Bidrag till samlingslokaler 2017

§ 164

Borgensavgift 2017

§ 165

Ram för upplåning 2017

§ 166

Borgensram 2017, Osbybostäder AB

§ 167

Borgensram 2017, Fjärrvätme i Osby AB

§ 168

Kommunalt partistöd 2017

§ 169

Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning
samt val av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige

§ 170

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges
kommuner.

§ 171

Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering

§ 172

Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete
för resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 31 december
2018
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 157

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid
för justering av protokollet samt godkännande av dagordning
Samtliga ledamöter med undantag för Jan Komemalm (SD) och Rose-Marie
Riling (S) är närvarande. I deras ställe tjänstgör för Jan Kornemalm (SD),
Esbjörn Hansson (SD), och för Rose-Marie Riling (S), Arne Gustavsson (S).
Kommunstyrelsen utser vice ordföranden Niklas Larsson (C) att tillsammans med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens
protokoll.
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens protokolljusteras tisdagen den 1 november 2016, kl. 12.00.
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) föreslår att följande dagordning
ska gälla för sammanträdet.
Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering
av protokollet samt godkännande av dagordning
2. Anmälningar
3. Anmälan av delegationsbeslut
4. Information
5. Övergripande regler m.m. för budget 2017
6. Drift- och investeringsbudget 2017, Kommunstyrelsen
7. Drift- och investeringsbudget 2017, Barn- och skolnämnden
8. Drift- och investeringsbudget 2017, Vård- och omsorgsnämnden
9. Driftbudget 2017, Tillsyns- och tillståndsnämnden
10. Driftbudget 2017, Valnämnden
11. Driftbudget 2017, Överförmyndaren
12. Driftbudget 2017, Revisionen
13. Bidrag till samlingslokaler 2017
14. Finansförvaltning 2017
15. Borgensavgift 2017
16. Kommunal skattesats 2017
17. Finansiella mål 2017-2019
18. Ram för upplåning 2017
19. Flerårsplan 2018-2019 samt investeringsbudget 2020-2023
20. Borgensram 2017, Osbybostäder AB
21. Borgensram 2017, Fjärrvänne i Osby AB
22. Kommunalt partistöd 2017
23. Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val
av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige
24. Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner
25. Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering
26. Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete för
resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 3 1 december 201 8
1.
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

Vice ordföranden Niklas Larsson (C) föreslår att följande dagordning ska
gälla för sammanträdet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Upprop, val av justerings person, bestämmande av dag och tid för justering
av protokollet samt godkännande av dagordning
Anmälningar
Anmälan av delegationsbeslut
Information
Övergripande regler m.m. för budget 201 7
Drift- och investerings budget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt
investeringsbudget 2020-2023
Bidrag till samlingslokaler 2017
Borgensavgift 2017
Ram för upplåning 2017
Borgensram 2017, Osbybostäder AB
Borgensram 2017, Fjärrvätme i Osby AB
Kommunalt pattistöd 201 7
Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val
av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner
Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering
Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete för
resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 31 december 2018

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de båda förslagen till
dagordning för sammanträdet mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat att hennes förslag till dagordning ska gälla för sammanträdet.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner den propositionsordningen att den som röstar
för att ordförandens Marika Bjerstedt Hansen (S) förslag till dagordning ska
gälla för sammanträdet röstar ja, den som röstar för att vice ordförandens
Niklas Larsson (C) förslag till dagordning ska gälla för sammanträdet röstar
neJ.
Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Margot Malmqvist (S), lngmar
Bernthsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), David
Szemenkar (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och
följande åtta (8), Carl-Magnus Nilsson (M), Agne Ingvardsson (SD),
Esbjörn Hansson (SD), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C),
Carl Bejvel (SD), Stephan Hellqvist (KD) och vice ordföranden Niklas
Larsson (C), nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att följande
dagordning ska gälla för sammanträdet.
Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av
protokollet samt godkännande av dagordning
1. Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering
av protokollet samt godkännande av dagordning
2. Anmälningar
3. Anmälan av delegationsbeslut
4. Information
5. Övergripande regler m.m. för budget 2017
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

6. Drift- och investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt
investeringsbudget 2020-2023
7. Bidrag till samlingslokaler 2017
8. Borgens avgift 201 7
9. Ram för upplåning 2017
10. Borgensram 2017, Osbybostäder AB
11. Borgensram 2017, Fjärrvärme i Osby AB
12. Kommunalt pa1tistöd 2017
13. Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val
av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige
14. Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner
15. Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering
16. Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete för
resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 31 december 2018
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 158
Anmälningar
KS/2016:530 000
Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.
1. Rådet för funktionshindrade i Osby (RFFH), "Mötesanteckningar", 201609-26
2. Samarbetskommitten Skåne Nordost, styrelsen "Sammantl·ädesprotokoll",

2016-09-29.
3. Osbybostäder AB, "Sammanträdesprotokoll", 2016-09-29.
4. Osbybostäder AB, "Sammantl·ädesprotokoll", 2016-10-03.
5. Länsstyrelsen Skåne, "Beslut om tillstånd till markang1·epp i anslutning till
fornlämning i samband med föryngringsavverlming, fastigheten
Gisslaboda 1:67 fornlämning nr 376 i Örkened socken, Osby kommun,
Skåne län", 2016-10-10.
6. Länsstyrelsen Skåne, "Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarve1·k-samltet", 2016-10-13.
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 159
Anmälan av delegationsbeslut
KS/2016:533 000

Beslut
Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Personalchef, verksamhetsområdeschef barn och skola,
samhällsbyggnad, utbildning och arbete, vård och omsorg m.fl.
Anställning med varaktighet mer än 1 år för övrig personal, punkt 4.2, tolv
(12) ärenden.
Beslutsdatum 1 september - 11 oktober 2016

Personalchef
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av
anställning, punkt 4.14, ett (l) ärende
Beslutsdatum 22 juni 2016

Närmast överordnad chef
Avstängning, efter samråd med personalavdelningen, punkt 4 .16, ett ( t)
ärende
Beslutsdatum 10 oktobe1· 2016

Närmast överordnad chef
Disciplinpåföljd, efter samråd med personalavdelningen, punkt 4.18, ett (1)
ärende
Beslutsdatum 20 juni 2016

Verksamhetscontroller utbildning och arbete
Beslut om inackorderingsbidrag, punkt 10.5, tre (3) ärenden.
KS/2016:621 , 622 och 650 623
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, enligt fastställda
regler, punkt 10.23, ett (1) ärende.
KS/2016:615 623

Vuxenenheten, verksamhetsområde utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp

Beslutsdatum

Antal beslut

IFO Vuxen
KS/2016:6 752

september månad 2016

sjutton (17)

F örsö1j ningsstöd
KS/2016:7 75 4

september månad 201 6

trehundranittiotre (393)
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommun$tyrelsen

Assistent, verksamhetsområde utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 16.12, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 8 september 2016

Gatuingenjör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 20.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 10 oktober 2016

KS/2016:230

Byggnadsinspektör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (5)
basbelopp, åtta (8) ärenden, punkt 22.1 .
Beslutsdatum 15 och 26 septembe1· 2016

TT-2015-828, 1019
TT 2016-465, 589, 701 , 702, 1283 och 1379
Sammanfattning
I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har
kommun-styrelsen överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott
och tjänstemän/-kvinnor. Alla beslut som fattas med stöd av denna
delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. Delegater ska notera fattade
beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska bifogas blanketten.
En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen
godkänner, omprövar eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av
delegationsbeslut är dels att tillgodose kommunstyrelsens informations- och
kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska vinna laga kraft. Ett
anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och
satts upp på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att
när som helst återkalla en lämnad delegation.
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 160
Information
Kommunchef Petra Gummeson informerar kmtfattat om
./ Kommunhus bygget

./ Städorganisation
./ Osbybostäder AB
./ Ny bolagsorganisation
./ Översyn ekonomiorganisation
./ Fastighetsstrateg
./ Politisk organisation

./ Sammanfattning av första året som kommunchef

Expedierat

I

Utdragsbestyrkande

I

IVIOSBY
~

KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(25)

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 161
Övergripande regler m.m. för budget 2017
KS/2016:555 040
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Övergripande regler för budget 2017 och övriga bilagor i budget 2017 och
flerårsplan 2018-2019 antas.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 162
Drift- och investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt
investeringsbudget 2020-2023
KS/2016:554 041

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
1. Budgetberedningens förslag till drift- och investeringsbudget 2017,
flerårsplan 2018-2019 samt investeringsbudget 2020-2023 antas.

2. Utdebitering för år 2017 fastställs till 22,26/skattekrona.

Överläggning
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige besluta att budgetberedningens förslag till driftoch investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt investerings budget 2020-2023 antas samt att utdebitering för år 2017 fastställs till
22,26/skattekrona.
Vice ordföranden Niklas Larsson (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta att alliansens förslag till drift- och investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt investeringsbud-get 2020-2023
antas samt att utdebitering för år 2017 fastställs till 22,26/skattekrona.
Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att sverigedemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget 2017, flerårsplan 2018-2019 samt investeringsbud-get 2020-2023
antas samt att utdebitering för år 2017 fastställs till 22,26/skattekrona.

Beslutsgång
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med hennes
eget yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att hennes eget
yrkande är huvudförslag.
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Först ställs vice ordföranden Niklas Larssons (C) och Carl Bejvels (SD) yrkanden mot varandra
för att utse motförslag till huvudförslaget. Därefter ställs ordföranden
Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande mot det yrkande som kommunstyrelsen utser till motförslag.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsalternativ i 01möstningen
om motförslag till huvudförslaget, ja-röst för bifall till vice ordföranden
Niklas Larssons (C) yrkande, nej -röst för bifall till Carl Bejvels (SD) yrkande.
Med följande fem (5), Carl-Magnus Nilsson (M), Sonja Svenle-Pettersson
(M), Jimmy Ekborg (C), Stephan Hellqvist (KD) och vice ordföranden
Expedierat
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

Niklas Larsson (C), ja-röster och följande tre (3), Agne lngvardsson (SD);
Esbjörn Hansson (SD) och Carl Bejvel (SD), nej-röster samt sju (7) ledamöter som avstår från att rösta har kommunstyrelsen utsett vice ordföranden
Niklas Larssons (C) yrkande till motförslag till huvudförslaget.
Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsaltemativ i huvudomröstningen, ja-röst för bifall till ordföranden Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande, nej-röst för bifall till vice ordföranden Niklas Larssons (C) yrkande.
Med följande sju (7), Daniel Landin (S), Margot Malmqvist (S), Ingmar
Bernthsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), David
Szemenkar (V) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S), ja-röster och
följande fem (5), Carl-Magnus Nilsson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M),
Jimmy Ekborg (C), Stephan Hellqvist (KD) och vice ordföranden Niklas
Larsson (C), nej-röster samt tre (3) ledamöter som avstår från att rösta har
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordföranden Marika Bjerstedt
Hansens (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Budgetberedningens förslag till drift- och investeringsbudget 2017, flerårsplan
2018-2019 samt investeringsbud-get 2020-2023
Alliansens förslag till drift- och investeringsbudget 2017, flerårsplan 20182019 samt investet·ingsbud-get 2020-2023
Sverigedemokraternas förslag till drift- och investeringsbudget 2017,
flerårsplan 2018-2019 samt investel'ingsbud-get 2020-2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 163
Bidrag till samlingslokaler 2017
KS/2016:551 043

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Bidrag till samlingslokaler år 2017 beviljas till nedan angivna föreningar
och med nedan angivna belopp.

Förening

Ansökan

Beviljat belopp

Byggnadsföreningen medborgarhuset i
Osby

1. 700.000 kr

1.400.000 kr

Ekeröds byalag

7.000 kr

7.000 kr

Kylens bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening

300.000 kr

278.000 kr

Nybygdens byalag

7.000 kr

7.000 kr

Sydöstra Örkeneds byalag

10.000 kr

10.000 kr

Vesljunga bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

Visseltofta hembygdsförening

20.000 kr

20.000 kr

Örkeneds No1rn bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

Örkeneds JUF:s bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

Totalt

2.072.000 kr

1.750.000 kr

Sammanfattning av ärendet
Föreningar som driver samlingslokaler för allmänheten har lämnat in
ansökningar för år 2017. Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden
ska ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förntsätter att det bedrivs
aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget betalas ut den 15 maj bidragsåret.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 164
Borgensavgift 2017

KS/2016:561 045
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Borgensavgift tas ut med 0,3 procent av kommunens helägda bolag.
2. Borgensavgift tas ut med 0,3 procent av Östra Göinge Renhållnings
AB, som ägs till femtio (so) procent av Osby kommun.
3. Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden vruje år och debiteras årsvis.
Sammanfattning av ärendet

Osby kommuns bedömning av nivån på borgensavgiften har utgått från
kommuner i motsvarande kommungrnpp och enligt senaste statistik ligger
den på ca: 0,3 procent.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

j/#~r l

Expedierat

I

Utdragsbestyrkande

I

IV IOSBY
~KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15(25)

Sammanträdesdatum

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 165
Ram för upplåning 2017

KS/2016:559 045
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Under år 2017 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna, det vill säga
öka kommunens skulder, med totalt 263 miljoner kronor.
2. Under år 2017 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, det vill säga
låna upp belopp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2016.
3. Kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kronor för
kommunkoncernen.
Sammanfattning av ärendet

Banker och kreditinstitut anser att kommunen årligen bör ta beslut om ram
för upplåning.
Kommunens lån uppgår för närvarande till 245 miljoner kronor. Beslut om
upplåning som ännu inte är genomförd uppgår till cirka 162 miljoner kronor. Förslag till upplåning i budget 2017 är 101 miljoner kronor. Samtidigt
ska beslutet ta höjd för ytterligare beslut om lånefinansiering under året.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 166
Borgens ram 2017, Osbybostäder AB

KS/2016:562 045
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun borgen för Osbybostäder AB :s
(556483:4751) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 325
miljoner kronor jämte därpå följande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår kommunens ingångna
borgensåtaganden för Osbybostäder AB till 254 miljoner kronor. Av detta är
per den 31 augusti 2016 ett belopp om 211 miljoner kronor utnyttjat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 167
Borgens ram 2017, Fjärrvärme i Osby AB

KS/2016:563 0
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun borgen för Fjärrvätme i Osby
AB:s (556571-3905) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
45 miljoner kronor jämte därpå följande ränta och kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår kommunens ingångna
borgensåtaganden för Fjänvälme i Osby AB till 45 miljoner kronor. Av
detta är per den 31 augusti 2016 ett belopp om 45 miljoner kronor utnyttjat.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 168
Kommunalt partistöd 2017
KS/2014:351

104

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
1. Kommunalt partistöd för år 2017 bestäms till ett grundbidrag om 2.658
kronor och ett mandatstöd om 11.367 kronor per mandat i kommunfullmäktige.

1.1. Arbetarpaitiet socialdemokraterna 2.658 kr+ (16 x 11.367 kr) =
184.530 kronor
1.2. Sverigedemokraterna 2.658 kr+ (9 x 11.367) kr= 104.961 kronor
1.3. Centerpa1tiet 2.658 kr+ (5 x 11.367 kr) = 59.493 kronor
1.4. Moderaterna 2.658 kr + (5 x 11.367 kr)= 59.493 kronor
1.5. Kristdemokraterna 2.658 kr+ (2 x 11.367 kr) =

25.392 kronor

1.6. Vänsterpaitiet 2.658 kr+ (2 x 11.367 kr) = 25.392 kronor
1. 7. Miljöpartiet 2.658 kr+ 11 .367 kr = 14.025 kronor
1.8. Liberalerna 2.658 kr+ 11.367 kr= 14.025 kronor

2. Kommunalt partistöd ska, med ändring i 2 § Grundstöd och mandatstöd
och 5 § Årlig utbetalning i "Regler för kommunalt partistöd Osby kommun" betalas ut årligen i april månad.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 februari 2014 infördes nya regler om kommunalt partistöd i kommunallagen (1991 :900) som gäller från och med den mandatperiod som bö1jade
den 14 september 2014. De nya reglerna innebär bland annat att
./ kommunalt partistöd bara får betalas ut till ett politiskt pruti som är
en jmidisk person, vilket innebär att det måste finnas en registrerad
lokal partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala
paitistödet,
./ kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det
kommunala partistödet.
Kommunfullmäktige antog den 8 september 2014, § 108, "Regler för kommunalt pa11istöd Osby kommun". Av dessa regler framgår bland annat följande. En mottagare av kommunalt partistöd, dvs. den juridiska person som
stödet betalats ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
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partistödet använts för att stärka respektive politiska prutis ställning i den
kommunala demokratin. I förarbetena till lagstiftningen1 anges att det av
redovisningen bland annat bör ''framgå i vilken mån överföringar gjorts till
delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka
motprestationer som i så fall har erhållits".
Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport som en av respektive
politiskt paiti utsedd granskare ska upprätta. Granskningsrapp01ten ska inte
ge svar på frågan om det kommunala paitistödet har använts för sitt avsedda
ändamål utan säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild av hur det
kommunala paitistödet har använts. I förarbetena till lagstiftningen2 anges
följande om granskningsrapp01ten. "Granskningsrapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket
material som legat till grundför granskningen. Det ger utomstående en
möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om redovisningen ger en rättvisande bild'.
Samtliga de politiska partier, (C), (KD), (L), (M), (MP), (S), (SD) och (V), i
Osby kommun som under år 2015 tagit emot kommunalt partistöd har lämnat såväl en skriftlig redovisning som en granskningsrapport inom den föreskrivna tiden.
Enligt "Regler för kommunalt partistöd Osby kommun" är det totala anslaget
för kommunalt partistöd elva (11) prisbasbelopp, året före utbetalningsåret.
Det kommunala partistödet består av dels ett grnndstöd om sex (6) procent
av prisbasbeloppet per politiskt patti och år, dels ett mandatstöd som uppgår
till återstoden av de ursprungliga elva (1 t) prisbasbeloppen efter avdrag för
grundstödet och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige.
3

För år 2017 är det totala anslaget för kommunalt pattistöd 487.300 kr.
Grundstödet är 2 .6584 kr per politiskt parti och mandatstödet 11.3675 kr per
mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Kommunalt partistöd 2017", daterad den 30 september
2016, från kommunchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson>

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

1

Prop. 2013/14:5 s.79
Prop. 20 13/14:5 s 82
3 44.300 kr x 11 = 487.300 kr
4 487.300 kr X 0,06 = 2.658 kr
5 487.300 kr - 2.658 kr X 8) = 466.036 kr/4 1 = 11.367 kr
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§ 169
Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige
KS/2016:176 004
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
1. Osby kommun inträder som medlem i kommunalförbundet Sydarkivera
den 1 januari 2017.

2. Förbundsordning, inklusive bilagor, för kommunalförbundet Sydarkivera,
daterad den 1 april 2016, antas.
3. Till ledamot respektive ersättare i kommunalförbundets förbundsfullmäk-

tige utses kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S)
respektive kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C).
4. Osby kommuns medlemsavgift, trehundrafemtiotusen (350.000) kronor,
för medlemskapet i kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 godkänns och
har finansierats i kommunens budget 2017.
5. Kommunalförbundet Sydarkiveras budget 2017 och ekonomiska plan för
2018-2019 godkänns.
6. Samtliga ovan angivna beslut är villkorade av att samtliga kommuner och

regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för kommunal-förbundet Sydarkivera.
Sammanfattning av ärendet

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system.
För att denna info1mation ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med
gällande arkivbestämmelser, har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett
e-arkiv är resurskrävande och bör därför genomföras i samarbete med andra
kommuner. För att effektivt hantera inf01mationsförvaltningen erbjuder
kommunalförbundet Sydarkivera (Sydarkivera) möjligheten att de tar över
uppgiften som gemensam arkivmyndighetsfunktion.
Sydarkivera började sin verksamhet den 1 januari 2015. I dagsläget är tio
(10) kommuner och Region Blekinge medlemmar i Sydarkivera för att på ett
effektivt sätt samarbeta kring arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Ingående kommuner är Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby,
Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult och Region Blekinge.
Kommunstyrelsen beslöt den 23 mars 2016, § 51, att godkänna "Avsiktsförklaring för inträde i kommunalförbundet Sydarkivera". Förntom
Osby kommun har även Bromölla, Hässleholms, Höörs, Kristianstads,
Olofström, Oskarshamn; Vimmerby och Östra Göinge kommun för avsikt
att inträda som medlemmar i kommunalförbundet.
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Osby kommuns årliga medlemsavgift som medlem i kommunalförbundet
Sydarkivera uppgår för närvarande till trehundrafemtiotusen (350.000) kronor. Eventuell förändring(-ar) av storleken på denna avgift bestäms i samband med kommunalförbundets budgetprocess(-er).
Besluts underlag

Tjänsteskrivelse "Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förhundsordning samt val av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige", daterad den 5 oktober 2016, från kommunchef Petra Gummeson och
kanslichef Benny Nilsson.
Förbundsordning, inklusive bilagor, för kommunalförbundet Sydarkivera,
daterad den 1 april 2016.
Kommunalförbundet Sydarkivera Budget 2017 och ekonomisk plan 20182019.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 51.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 170
Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
kommuner.

Sveriges

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott får i uppdrag att bereda ett ärende om
förbättrad/förstärkt samverkan med näringslivet.

Beslutet skickas till
Kommunchef
Verksamhetsornrådeschef utbildning och arbete
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§ 171

Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering
KS/2016:660 532
Beslut
1. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) får i
uppdrag att till styrgruppmötet den 15 november 2016, meddela att
Osby kommun är positiva till föreslagen utformning avseende
medfinansiering av persontrafiken på sydostlänken.

2. Efter genomfört styrgruppsmöte den 15 november, när förslag till
avsiktsförklaring för medfinansiering, samt avtal om fördelning av
intressenternas medfinansiering finns framtaget, ska ärendet åter tas
upp i kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har i beslut kommunfullmäktige§ 23, 2010-03-22 godkänt
avsiktsförklaring angående medfinansiering av järnvägsutredning för
Sydostlänken, Älmhult -Karlshamn. Järnvägsutredningen är genomförd och
avslutades under 2013. En unik slutsats är att denna jämvägsutbyggnad för
godstrafik är samhällsekonomiskt lönsam.
Efter avslutad jämvägsutredning har Sydostlänkintressenterna formerat om
sig för att fmisätta arbetet. Kommunstyrelsen beslutade§ 33 2014-01-22 att
Osby kommun ska fortsätta sitt engagemang i samarbetet Kraftsamling
Sydostlänken. Sammanslutningen Sydostlänkenintressenterna består av
Region Skåne, Region Kronoberg, Region Blekinge, Volvo Cars, IKEA,
Karlshamns hamn, Sydsvenska handelskammaren, Älmhult, Osby,
Olofström och Karlshamns kommuner.
Sydostlänken är en ca 59 km långjärnväg mellan Södra stambanan i
Älmhult och Blekinge kustbana, varav 41 km redan finns mellan Älmhult
och Olofström. Denna bana är idag helt avgörande för Volvo Cars
produktion och transporter. Det som återstår är en ny del om ca 18 k, mellan
Olofström och Blekinge kustbana, rusta upp sträckan Olofström - Älmhult
samt elektrifiera sträckan. Dfumed säkras Volvos transportbehov på järnväg
och Karlshamns hamn nås på ett effektivt sätt med godstranspmter.
Utbyggnaden av Sydostlänken är kostnadsberäknad till 2,5 miljarder kronor
inklusive persontrafik. Godstrafiken finansieras av staten och persontrafiken
av regioner och kommuner. Region Skåne har ett uppdrag att ta fram en ny
tågstrategi som kommer att vara klar våren år 201 7.
Peter Hermansson Region Blekinge och Konsulten Bo Bylund har på
uppdrag av styrgruppen sydostlänken, tagit kontakt med
sydostlänkenintressenterna för att förbereda inför styrgruppsmötet den 15
november, om möjligheterna till medfinansiering från intressenterna. Efter
styrgruppsmötet 15 november kommer förslag till avsiktsförklaring om
medfinansiering att skickas till samtliga intressenter för beslut.
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Inför kommande åtgärdsplanering kommer Trafikverket på nytt att pröva
förutsättningama för Sydostlänken. Detta har aviserats från Trafikverket.
Frågan om medfinansiering är då av stor betydelse. Kommunerna förutsätts
vara med och finansiera bland annat stationsnära lägen och vissa mötesspår
som föranleds av persontrafiken.
I en skrivelse har det tidigare meddelats att det är ca 250 miljoner kronor
som kommuner och regioner sagt sig vara beredda att finansiera. Detta avser
mötesspår och stationslägen. Stationsläget i Lönsboda är kostnadsberäknat
till 15 mnkr. Mötesspåren är kostnadsberäknade till 160 miljoner kronor. En
arbetshypotes är att regionerna står för 100 mnkr och kommunerna för 60
mnkr.
För Osby kommuns del skulle detta innebära en medfinansiering för
stationsläget i Lönsboda med 15 mnkr och del av mötesstationer 15 mnkr.
Totalt 30 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Underlag för medfinansiering daterat Karlskrona 2016-09-26
Information "Sydostlänken kan bli en av Sveriges viktigaste godsjärnvägar"
Slutrapp01i "Sydostlänken sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge kustbana".
Kommunfullmäktiges beslut§ 23, 2010-03-22.
Kommunstyrelsens beslut§ 33, 2014-01-22.
Yttrande från representanter från näringslivet i Lönsboda
Yttrande från Osbytåg ekonomisk förening

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 172

Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott för utbildning och
arbete för resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 - 31
december 2018
KS/2014:577

006

Beslut
Till ny ersättare, efter Emma Lundbeck (V), i kommunstyrelsens utskott för
utbildning och arbete, för resterande del av mandatperioden 1 januari 2015 31 december 2018, utses Göran Bengtsson (V).
Sammanfattning av ärendet
Emma Lundbeck (V) har i skrivelse avsagt sig sina uppdrag i som ersättare i
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete.
Kommunfullmäktige beviljade, den 24 oktober 2016, avsägelsen som ersättare i kommunstyrelsen och utsåg Göran Bengtsson (V) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete utses av kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Emma Lundbeck (V)
Göran Bengtsson (V)
Kommunsekreteraren
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