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Kommunstyrelsen
Plats och tid
Beslutande

Borgen, långa salongen kl. 08.30 - 14.30

Utses till justerare

Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande
Carl-Magnus Nilsson (M)
Daniel Landin (S)
Agne lngvardsson (SD)
Niklas Larsson (C), vice ordförande§§ 101-106, 108-115
Dag lvarsson (M), tjänstgör för Niklas Larsson (C) § 107
Margot Malmqvist (S) §§ 101-111, 113-115
Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Margot Malmqvist (S) § 112
Maria Reimer (S), tjänstgör för lngmar Bernthsson (S)
Johan Nilsson (SD), tjänstgör för Jan Kornemalm (SD)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Rose-Marie Riling (S)
Jimmy Ekborg (C)
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
David Szemenkar (V)
Stephan Hellqvist (KD)
Tjänstemän/-kvinnor
Ersättare
Dag lvarsson (M) §§ 101-106, 108-115
Petra Gummeson, kommunchef
Susanne Rönnefeldt Berg, utredare
Arne Gustavsson (S) §§ 101-111, 113-115
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef
Lars-Erik Svensson (M)
Roger Johansson, verksamhetsområdeschef
Mats Ernstsson (C) §§ 101-106, 108-115
Johnny Kvarnhammar (S)
utbildning och arbete
Kettil Svensson, planarkitekt
Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef
Amra Eljami, kommunsekreterare
Joakim Moberg, IT-tekniker
Liz Sandgren, Susanne Alpar och Peter
Dahlqvist, studieförbundens samorganisation
Skåne Nordost
Oscar Lindgren, feriepraktikant
Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare
Niklas Larsson (C) §§ 101-106, 108-115, Sonja Svenle-Petterersson (M) § 107

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, kansliet, tisdagen den 28 juni 2016 kl. 08.30

övriga närvarande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

22juni2016

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliet, Osby

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

20 juli 2016
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Kommunstyrelsen

§ 101
Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och
tid för justering av protokollet samt godkännande av
dagordning
Samtliga ledamöter med undantag för Ingmar Bemthsson (S) och Jan Kornemalm
(SD) är närvarande. I deras ställe tjänstgör för Ingmar Bemthsson (S), Maria
Reimer (S), och för Jan Komemalm (SD), Johan Nilsson (SD).
Kommunstyrelsen utser Niklas Larsson (C) att tillsammans med ordföranden
Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens protokoll
justeras tisdagen den 28 juni 2016, kl. 08.30.
Dagordningen godkänns.
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2016-06-22
Kommunstyrelsen

§ 102
Anmälningar
Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.
1. Arbetsmiljöverket, "AVSLUTSBREV", 2016-05-18, med kommunens tidigare

svar till arbetsmiljöverket.
2. Kommunala pensionärsrådet (KPR), "Mötesanteckningar", 2016-05-16.
3. Delegationsbeslut, "Hasslarödsgården 3, Osby, nybyggnad av vindskyclcl", 2016-

05-23.
4. Rådet för funktionshindrade i Osby (RFFH), "Mötesanteclmingar", 2016-05-30.
5. Samordningsförbundet Skåne Nordost, "Årsredovisning och revisionsberättelse

2015'\ 2016-05-31.
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2016-06-22
Kommunstyrelsen

§ 103
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete
Beslut om upphandling över beloppsgränsen för direktupphandling, bemanningstjänster inom socialtjänsten, punkt 3.13a, ett (1) ärende.
KS/2016:236 050

Verksamhetscontroller utbildning och arbete
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 10.23, ett (1) ärende.
KS/2016:300 623

Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete
Beslut om tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 10.26, ett (1) ärende.
KS/2016:179 606

Enhetschef vuxenenhet, verksamhetsområde utbildning och arbete
Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Avser enstaka tillfällen
eller i avvaktan på permanent tillstånd, punkt 17 .2, ett (1) ärende.
KS/2016:333

Gatuingenjör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Lokal trafikföreskrift, punkt 20.2, tre (3) ärenden.
Beslutsdatum 2och 15 juni 2016

KS/2016:410,411 och 412

Gatuingenjör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 20.3, fem (s) ärenden.
Beslntsdatum 25 och 31 maj, 13 och 20 juni 2016

KS/2016:230

Administratör mark och exploatering, verksamhetsområde
samhällsbyggnad
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, passagerare, punkt 20.4, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 30 maj 2016

KS/2016:64

517

Byggnadsinspektör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Beviljande av bidrag för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer
(återställning), punkt 22.2, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 19 maj 2016

2015TT1477
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2016-06-22

Kommunstyrelsen

Byggnadsinspektör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (s)
basbelopp, ett (1) ärende, punkt 22.1.
Beslutsdatum 1 juni 2016

TT-2015-1051
Sammanfattning
I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommunstyrelsen 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 delegations beslut 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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2016-06-22
Kommunstyrelsen

§ 104
Utlämning av lpad m.m.
Komm1msekreterarenn och projektledaren för införandet av diarie- och ärendehanteringssystemet LEX, Amra Eljami, och IT-teknikern Joakim Mo berg informerar kortfattat om handhavandet och tillvägagångssättet vid användandet av
ärendehanteringssystemet LexMeeting.
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Kommunstyrelsen

§ 105
Information
Kommunchef Petra Gummeson och Susanne Rönnefeldt Berg infonnerar kortfattat om genomlysningen av den år 2013 beslutade organisationsöversynen, förslag till ny förvaltningsorganisation samt förändring av ledningsorganisationen.
Kommunchef Petra Gummeson informerar ko1ifattat om

v

förslag till förändrad/samordnad fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd
och bolagsorganisation,
pågående förhandlingar om förvaltnings-Idriftavtal med Osbybostäder AB
samt diskussioner om framtida samarbete

v'

rekrytering av fastighetsstrateg, kommunikatörer och kostchef,

v

Osbybostäder AB:s rekrytering av ny verkställande direktör,

v

projektledare för planeringen av det "nya" ombyggda/renoverade
kommunhuset,

v

diskussioner med Byggnadsföreningen Medborgarhuset,

v

ledarutvecklingsprogram och chefsdag den 16 september,

v'

kompetensbaserad rekryteringsprocess,

v'

samverkansavtal,

v'

budgetarbetet,

v'

målarbete,

v

samarbete med Östra Göinge kommun,

v

försäljning av Naturbruksgymnasiet och BRIO-huset,

v

fmisatta samarbetet med Osby Näringsliv.
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Kommunstyrelsen

§ 106
Detaljplan för Tandläkaren 1 i Osby, Osby kommun, Skåne
län
Dnr KS/2015:484 214
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Detaljplanen för Tandläkaren 1 i Osby, Osby kommun, Skåne län, antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger Tandläkaren 1. Avsikten med planarbetet är att möjliggöra en
bredare verksamhet på Tandläkaren 1 så att den befintliga byggnaden kan utnyttjas bättre. Detta möjliggörs med detaljplaneförslag för centrum, vård, handel och
kontor samt skola, enbart gymnasium och vuxenutbildning.
Inför granskningen togs en riskanalys fram av ÅF över planonu·ådet och därefter
har nödvändiga planbestämmelser lagts till. Även maximal exploateringsgrad på
25% och maximal nockhöjd på 2,8 meter har lagts till för innergården för att möta
önskemål från ägare till kringliggande fastigheter.
Gällande detaljplan för Tandläkaren, har den blivit antagen 1953-02-24 och anger
i huvudsak handelsändamål i max tre våningar med slutet byggnadssätt för fastigheten Tandläkaren 1. Översiktsplanen antagen 20 I Oav kommunfullmäktige pekar
ut planområdet som handel-centrnm.
I och runt planområdet karaktäriseras bebyggelsen nästan enbart av tegelfasader i
rött, gult och grått. Någon enstalrn träbyggnad finns också i kombination med ett
fåtal putsade fasader. K vmieret Tandläkaren är kraftigt exploaterat i två till fyra
våningar.
Precis nmT om Södra Portgatan låg BRIOs huvudkontor. Fasaden mot sydöst
längs Briogatan har en värdefull karaktär där skylten Bröderna lvarsson finns
kvar. Byggnaden och företaget har blivit starkt förknippat med Osby och byggnadens karaktär skyddas i denna del. Därför anges för denna fasad skyddsbestämmelse för att hänsyn ska tas vid eventuell ändring.
Planen handläggs med utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, beslut 2016-06-01, § 39.
Tjänsteskrivelse "Förslag till ny detaljplan för Tandläkaren 1 i Osby, Osby
kommun, Skåne län", daterad den 9 maj 2016, från planarkitekt Kettil Svensson.
Plan- och genomförandebeskrivning "Detaljplan fö1· Tandläkaren 1", daterad i maj
2016.
Fastighetsfö1ieclming för ny detaljplan för Tandläkaren 1, Osby, daterad den 15
april 2016.
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2016-06-22
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Granskningsutlåtande "Förslag till detaljplan för Tandläkaren 1", daterad den 9
maj 2016.
Plankarta "Detaljplan för Tandläkaren 1", daterad den 9 maj 2016.
ÅF Infrastructure AB, Riskutredning Tandläkaren 1, Osby tätmt, daterad den 5
april 2016.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2016-06-22
Kommunstyrelsen

§ 107
Förvärv/köp av del av fastigheten Osby 192:67
Dm KS/2016:342 250
I ärendet anmäls jäv av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Larsson (C)
och icke tjänstgörande ersättaren Mats Ernstsson (C). För kommunstyrelsens vice
ordförande Niklas Larsson (C) tjänstgör Dag Ivarsson (M).
Sonja Svenle-Pettersson (M) utses att justera denna paragraf.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

1. Del av fastigheten Osby 192:67, Osby kommun, förvärvas för 600.000 kronor i
enlighet med villkoren i upprättade köpehandlingar.
2. Köpet finansieras genom upplåning av ett belopp om 600.000 kronor.
3. Budgetram kompenseras för ökade kapitalkostnader.

Sammanfattning av ärendet
Aktuell mark har identifierats som lämplig etableringsplats för förskola. Marken
gränsar till kommunalägda fastigheter där äldreomsorg bedrivs. Arbete med ny
detaljplan för den aktuella marken pågår.
Beslutsunderlag
Komm1mstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, beslut 2016-06-01, § 40.

Tjänsteskrivelse "Fastighetsaffår del av Osby 192:67", daterad den 25 maj 2016,
från mark- och exploateringschef Johan Persson.
Osby pastorat" KYRKOFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"
daterad den 24 maj 2016.
Förslag till köpekontrakt med bilagor.
Bilaga 1: Plankarta "Detaljplan för Osby192:67 Nya kyrkogården", daterad i
januari 2016.
Bilaga 2: Fastighetsinformation "Osby 192:67".

Beslutet skickas till
Verksanlhetsområde samhällsbyggnad
Verksamhetsonuådeschefför samhällsbyggnad, Anna Lyhagen
Enhetschef för mark och exploatering, Johan Persson
Verksanlhetsområde Barn och skola
Verksamhetsområde Utbildning och arbete
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
Ekonomichef, Pia Lindvall Bengtsson
Expedierat
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§ 108
Detaljplan för del av Osby 192:67, Nya kyrkogården, Osby,
Osby kommun, Skåne län
Dnr KS/2015:903 214
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Detaljplan för del av Osby 192:67, Nya kyrkogården, Osby, Osby konunun,
Skåne län, antas.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har behov av fler lokaler för förskoleverksamhet. Detaljplaneförslaget
inuebär möjlighet att etablera en storförskola på del av fastigheten Osby 192:67,
Nya kyrkogården (västra sidan om Östra Gränsgatan). Under tidig höst 2015 har
samtal förts med Osby församling om att förvärva del av Osby 192:67 för att korn
munen ska kunna etablera en förskola på marken. Det kommunala behovet av fler
platser är stort med anledning av fuktproblern i flera lokaler, däribland Solgårdens förskola. Avsikten med planförslaget är att kunna driva en förskola med
lugnt och natumära läge men ändå stor närhet till tätmten.
Efter granslmingen har några mindre omformuleringar gjmts enligt granskuingsutlåtandets sannnanfattning.
Gällande detaljplan, fastställd 1976-02-24, anger användningen begravningsändarnål för det aktuella planområdet. Översiktsplanen antagen 2010 av kommunfullmäktige pekar ut platsen som allmänna byggnader.
Bebyggelsebilden präglas söder om planområdet av villor i 1, 1 Yz och 2 plan med
i huvudsak sadeltak. I norr ligger Röllllebackens äldreboende med i huvudsak
tegelfasad och två våningar. Väster och söder om planområdet ligger befintlig
begravningsplats.
Planonu·ådet är oexploaterat och exploateringsgraden är generellt sett låg runt området. Planområdet utgörs till största delen av en öppen gräsyta. I nordöstra delen
finns ett pa:tti med uppvuxen vegetation med ekat', aspar och björkar. Flera stön-e
ekar finns i anslutning till planområdets södra del vid rnilllleslunden.
Planen handläggs med det utökade planförfarandet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens sarnhällsbyggnadsutskott, beslut 2016-06-01, § 41.
Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för del av Osby 192:67, Nya kyrkogården, Osby,
Osby kommnn, Skåne län", daterad den 19 rnaj 2016, från planarkitekt Kettil
Svensson.
Plan- och genomförandebeskrivning "Detaljplan för förskola på del av Osby
192:67. Nya Kyrkogården", daterad i maj 2016.
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Granskningsutlåtande "Detaljplan för del av Osby 192:67, Nya kyrkogården",
daterad den 19 maj 2016.
Fastighetsförteckning för ny detaljplan för del av fastigheten Osby 192:67 Nya
kyrkogården, daterad den 18 maj 2016.
Plankmia "Detaljplan för del av Osby 192:67 Nya kyrkogården", daterad den 11
maj 2016.

Beslutet sldckas till
Kommunfullmälctige
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§ 109
Omdisponering av investeringsmedel - Centrumåtgärder
2016
DmKS/2016:336 310
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar.
1. Projekt nummer 0102 "Staket mellan Genvägen", 60.000 kronor, ska läggas
under projekt "Reparationer och nnderhåll".
2. Av de 500.000 kronor från projekt nummer 0107 "Centrumåtgärder" ska

endast 195.000 kronor användas och omdisponeras till följande projekt:
Projekt nummer 0105 "Nort"a Tvärgatan", 100.000 kronor.
Projekt nummer 0106 "Fyrtomsparkering", 95.000 kronor.
3. Startbesked för ovanstående investeringsprojekt meddelas.

Sammanfattning av ärendet
Staket mellan Genvägen-Stationen, 60.000 kronor
Byta gamla reglar, brädor och infästningar till nya. Hela sträckan är upprutten och
sönder. För att inte någon ska skada sig måste något göras, reparera eller ta bort.
Plantering centrumparken, 45.000 kronor
Ny plantering med nya växter och torvblock. Det är planteringen vid scenen. Det
är det första som syns när man stiger av tåget.
Vattenspelet, 200.000 kronor
Nya pumpar och kablar. Det finns två pumpar idag, en är sönder, den andra är
hjälpligt reparerad. Pumparna är så gamla att det är väldigt svårt att få tag i
reservdelar som passar. Det finns tre el-kablar idag, två är helt sönder och en är
skadad. Alla behöver bytas om vattenspelet fortsatt ska vara i drift.
Norra Tvärgatan, 100.000 kronor
Slutföra vändplan med ytbeläggning. På sikt kommer Osby kommun spara underhållskostnader som idag läggs på att jämna och salta grusvändplanen.
Danun/grusröken kommer också på detta sätt försvinna.
Fyrtornsparkeringen, 95.000 kronor
Asfaltera parkeringen vid Fyrtornet. På sikt kommer Osby kommun spara underhållskostnader som idag läggs på att jämna och salta grusparkeringen.
Damm/grnsröken kommer också på detta sätt att försvinna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, beslut 2016-06-01, § 44.

Tjänsteskrivelse "Förslag till investel'ing - Centmmåtgärder 2016", daterad den 16
maj 2016, från mark- och exploateringschef Johan Persson.
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Beslutet skickas till
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Verksamhetsområdeschef Anna Lyhagen
Enhetschef mark och exploatering Johan Persson
Enhetschef driftenheten
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning
Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson
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§ 110
Lönsboda Gymnastik och idrottsförening, ansökan om
övertagande av Snapphanevallen
Dm KS/2014:647 821

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar.
Avtal med Lönsboda Gymnastik och idrottsförening underteclmas först efter det
att kommunen genomfört en översyn av föreningsbidragsreglerna.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsområde samhällsbyggnad har efter beslut i kommunstyrelsen 201512-16 upprättat ett förslag till Kontrakt-Föreningsdrift mellan Osby kommun
(212000-0902) och Lönsboda Gymnastik och idrottsförening (837000-7661). Detta
förslag till driftkontakt är på 10 år och im1ebär att kommunen fortsätter äga
anläggningen men att föreningen tar över driften samt kostnaderna och kontrakten
för dessa. Förslaget godkändes av kommunstyrelsen den 16 december 2015.
Ett långsiktigt driftkontrakt är viktigt för Lönsboda Gymnastik och idrottsförening
då detta är ett av villkoren Skåneidrotten ställer för att betala ut de beviljade
bidragen föreningen erhållit.
Föreningen kommer även fortsättningsvis att vara berättigad till bidrag men i
samband med att Lönsboda IF tar över alla kontrakten för anläggningen gällande
driften försvinner möjligheten att dra av momsen. Detta im1ebär en ökad kostnad
på cirka 100.000 kronor årligen. Summan är beräknad utifrån 25 % drift och
lokalbidraget föreningen beviljades 2015 (140.000 kronor) samt de egna kostnader som föreningen själva står för (cirka 350.000 kronor år 2015). Denna förlust
anger föreningen som huvudanledningarna till att man inte kan godkänna och
skriva under avtalsförslaget. Föreningen vill antingen att kommunen står kvar som
ansvarig för driften eller att man kompenseras för den förlust som det innebär för
föreningen att ta över kontrakten. Medel för att kompensera en momsförlust finns
inte idag inom Kultur och fritids budget.
Under hösten 2016 planeras en bi dragsöversyn där bland annat drift och lokalbidraget ska ses över utifrån aktuell juridik med bland annat målet att minska administration och öka tydligheten för föreningar. I Osby kommun är det fem föreningar som år 2015 fick drift och lokalbidrag men där kommunen fortfarande stod för
avtal och fakturahantering såväl för de egna utgifternas som föreningarnas egna.
De fem föreningarna är IFK Osby, Treby IF, LGIF, Strömborgs IF och Visseltofta
IF. Totalt betalades 610.700 kronor ut år 2015.
Utifrån ovanstående information samt övriga tillhörande beslutsunderlag föreslås
politikerna fatta något av nedanstående alternativ:
1. Godkänna och skriva under bifogat Kontrakt-Föreningsdrift och i samband
med detta kompenseras med ökat bidrag på 100.000 kronor för
Justerandes sign
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momsavdrag. Konsekvenserna kan bli att övriga föreningar som driver
kommunens anläggningar kan hamna i samma situation.
2. Avvakta med att skriva under avtalet i avvaktan på bidragsöversynen.
Konsekvenserna kan i detta fall bli att Lönsboda Gymnastik och idrottsförening förlorar bidrag och med detta möjlighet att självständigt driva
och utveckla anläggningen utifrån visioner och mål under år 2016/2017.
3. Ta över driften av anläggningen Snapphanevallen helt i kommunal drift.
En separat utredning gällande sociala och ekonomiska konsekvenser för
kommunen, medborgarna och föreningen bör göras i detta fall.
Föreningen har även inlrnmmit med skrivelse gällande ovanstående avtal samt en
ansökan för redan gjorda investeringar samt behov av investeringar för att reparera tennisbanorna vid anläggningen. De sökta medlen uppgår till 361.000 kronor.
Beslutsunderlag
Konununstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, beslut 2016-06-01, § 47.

Tjänsteskrivelse "Lönsboda Gymnastik och idrottsförening; ansökan om
övertagande av Snapphanevallen", daterad den 19 maj 2016, från kultur och
fritidschef Reia Sofiadotter Collberg.
Svar från Skatteverket "Moms för ideell förening", daterad den 8 juni 2016.
Nytt förslag till kontrakt föreningsdrift, daterad den 23 maj 2016.
Rutiner fastighetsskötsel
Skrivelse från Lönsboda Gymnastik och idrottsförening, daterad den 10 maj 2016.

Beslutet skickas till
Verksamhetsonu·åde samhällsbyggnad
Verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen
Enhetschef för kultur och fritid Reia Sofiadotter Collberg
Lönsboda Gymnastik och idrottsförening
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§ 111
Pistolskytteklubben i Lönsboda, delinvestering 2016
Dnr KS/2014:547 043
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar.

1. Av de 600.000 kronor som tidigare beviljats pistolskytteklubben i Lönsboda
avsätts endast 200.000 kronor för inköp av flyttbara digitala tavlor.
2. 25.000 kronor av detta belopp ska återbetalas till kommunen när beloppet har
erhållits från Skåneidrotten i samband med slutrapport.

Sammanfattning av ärendet
Pistolskytteklubben i Lönsboda beviljades år 2015, 600.000 kronor ur investeringsbudget för en ny hall och anläggning. Under 2016 har föreningarna i Lönsboda börjat diskutera samlokalisering av olika sporter och anläggningar. I en samlokalisering fmns många vinningar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbarhetsperspektiv. I och med detta vill Pistolskytteklubben avvakta med
byggandet av en egen hall. Pistolskytteklubben i Lönsboda är medveten om att en
ny ansökan för medel i så fall behöver göras till Osby kommun.

Som en delinvestering i en ny hall och för att möjliggöra tävlingar, publikintresse
och utökning redan nu vill dock klubben istället köpa in digitala tavlor. Dessa är
en investering som hade gjorts i en ny hall men som kan användas i den gamla
redan nu för att förbättra upplevelsen. Tavlorna är flyttbara och berälmas kosta
350.000 kronor.
För inköp av tavlorna har Lönsboda pistolskytteklubb erhållit 175.000 kronor från
Skåneidrotten. 150.000 kronor av dessa kan rekvireras direkt och 25.000 kronor
kan rekvireras i samband med slutrapport. Klubben vill därför rekvirera samma
belopp från den summa som tidigare beviljats klubben för investering av en ny
hall från kommunen. För att kuuna göra inköpet av de digitala tavlorna ber klubben även om ett lån på 25.000 kronor som betalas tillbaka när de har rekvirerats
från Skåneidrotten i samband med slutrapp01i.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, beslut 2016-06-01, § 48.

Tjänsteskrivelse "Pistolskytteklubben i Lönsboda, delinvestering 2016", daterad
den 10 maj 2016, från kultur- och fri tidschef Reia Sofiadotter Collberg.
Skrivelse "Delprojekt Skjuthall Lönsboda Pistolskytteklubb", från Göran Nilsson,
Lönsboda Pistolskytte.
Skrivelse "Avtal om bidragsvillkor ldrottslyftet ökad tillgänglighet 2016", daterad
den 19 april 2016.
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Beslutet skickas till
Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad Anna Lyhagen
Enhetschef kultm och fritid Reia Sofiadotter Collberg
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§ 112
Presentation av studieförbundens samarbetsorganisation,
Skåne Nordost
Liz Sandgren, Susanne Alpar och Peter Dahlqvist från studieförbundens samarbetsorganisation, Skåne Nordost, informerar kortfattat om folkbildningen och
samarbetsorganisationens verksamhet.
Studieförbundens samarbetsorganisation, Skåne Nordost är en konstellation som
består av samtliga studieförbund i upptagningsområdet. Upptagningsområdet är
Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge och Osby kommuner.
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§ 113
Firmatecknare för Osby kommun
DnrKS/2016:360

002

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar.
Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunstyrelsens
vice ordförande, Niklas Larsson (C), kommunchef Petra Gummeson, ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson, kanslichef Benny Nilsson och mark- och exploateringschef Johan Persson utses, två (2) i förening, till firmatecknare för Osby kommun.

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun behöver utse firmatecknare. För närvarande fitms enbart firmatecknare utsedda för banker, stiftelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut 2016-06-08, § 63.
Tjänsteskrivelse "Firmatecknare för Osby kommun", daterad den 24 maj 2016,
från kmrnnunchef Petra Gurnmeson och ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S)
Kommunstyrelsens vice ordförande, Niklas Larsson (C)
Kommunchef Petra Gummeson
Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson
Kanslichef Benny Nilsson
Mark- och exploateringschef Johan Persson

IExpedierat

Utdragsbestyrkande

I

21(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-22

Kommunstyrelsen

§ 114
Kommunstyrelsens delegationsordning
Dm KS/2015:282

002

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar.

1. Under perioden 27 juni- 31 juli 2016 har kommunchefen delegation avseende
samtliga beslut, enligt gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, där
personalchefen anges som delegat.
2. Kommunchefen får, i sin egenskap av förvaltningschef, enligt 6 kap. 37 §
kommunallagen (1991:900), vidaredelegera såväl denna som sin i övrigt, enligt
gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, beslutanderätt.
3. Beslut fattade efter vidaredelegation från kommunchefen ska anmälas till
kommunchefen.
4. Punkt 4.20 "Beslut om avtalspeusiou" i kommunstyrelsens delegationsordning

upphör att gälla den 30 juni 2016.
5. Numreringen av nuvarande punkt 4.21-4.24 ändras till punkt 4.20-4.23.

6. Från och med den I juli 2016 läggs följande punkter till i kommunstyrelsens
delegationsordning.
Punkt 4.24 "Förhöjd pensionsavgift" med delegation till kommunstyrelsens
personaldelegation.
Punkt 4.25 "Peusionsförstä,·kuing förtida peusionsuttag" med delegation
till HR-chef med kommunstyrelsens personaldelegation som ersättare.
Punkt 4.26 "Särskild avtalspension" med delegation till HR-chefmed
kommunstyrelsens personaldelegation som ersättare.

7. Från och med den 1 januari 2017 läggs följande punkter till i kommunstyrelsens delegationsordning.
Punkt 4.27 "Minskad arbetstid 80-90-100, 63-65 år" med delegation till
HR-chef, efter samråd med kommunche:fi'verksamhetsområdeschef, med
kommunstyrelsens personaldelegation som ersättare
Sammanfattning av ärendet

I anledning av vakans på personalchefstjänsten under perioden 27 juni - 31 juli
2016 föreslås att kommunchefen tillfälligt övertar den beslutanderätt personalchefen har enligt gällande delegationsordning för kommunstyrelsen. För att såväl
denna som kommunchefens egen beslutanderätt, enligt gällande delegationsordning för kommunstyrelsen, ska fungera under kommunchefens semester och/eller
annan frånvaro föreslås att kommunchefen, i sin egenskap av förvaltningschef,
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enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (1991:900), får rätt att vidaredelegera beslutanderätten.
I anledning av kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2016, § 59, att anta
pensionspolicy och riktlinjer för anställda respektive förtroendevalda i Osby
kommun krävs vissa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personaldelegation beslut 2016-06-14, § 9.

Kommunstyrelsens ledningsutskott, beslut 2016-06-08, § 64.
Tjänsteskrivelse "Kommunstyrelsens delegationsordning", daterad den 27 maj
2016, från kommunchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson.
Kommunstyrelsens delegationsordning, daterad den 25 maj 2016.
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§ 115
Förändrad kostorganisation
Dnr KS/2015:659

001

Beslut
1. Kommunstyrelsens beslut den 2 september 2015, § 238, att utöka kostorganisationen med två (2) tjänster som områdesansvariga upphävs.
2. Kostorganisationen utökas med en kostchef som ska rymmas inom kost-

organisationens befintliga budgetram.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-02, § 212 om en ny gemensam kostorganisation som gäller från den I januari 2015. Tjänsten som kostcheftillsattes den I
augusti 2014. Därefter har en samordnad kostorganisation genomförts med gott
resultat. Kostenheten är en resultatenhet och finansieras genom tjänsteköp.
Arbetssituationen på ledningsnivå inom kostorganisationen är inte tillfredsställande. Åtgärder behöver därför genomföras omgående i enlighet med den utredning som ligger till grund för beslutet om den nya organisationen. Organisationen
är idag underbemannad på chefsnivå, och genom att tillsätta ytterligare en kostchef kan både kvalitetsarbete och långsiktiga strategier prioriteras med ekonomiska besparingar som följd. Kostcheferna går in som varandras ersättare vid ledigheter/frånvaro.
Hösten 2017 görs en utvärdering av föreslagen kostorganisation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Förändrad kostm·ganisation", daterad den 28 april 2016, från
kommunchef Petra Gummeson och kostchef Jens Modeer.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-02, § 238.

Beslutet skickas till
Kommunchef Petra Gummeson
Kostchef Jens Modeer
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