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Sammanträdesdatum

~KOMMUN

2016-10-05

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Medborgarhuset, Lönsboda klockan 08:30 - 16.00

Beslutande

Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande,
Niklas Larsson (C), vice ordförande
Carl-Magnus Nilsson (M)
Daniel Landin (S)
Agne Ingvardsson (SD)
Margot Malmqvist (S)
Ingmar Bernthsson (S)
Esbjörn Hansson (SD), tjänstgör för Jan Kornemalm (SD)
Lars-Erik Svensson (M), tjänstgör för Sonja Svenle-Pettersson (M) §§ 137-147, 149-153
Dag Ivarsson (M), tjänstgör för Sonja Svenle-Pettersson (M) § 148
Rose-Marie Riling (S) §§ 137-147, 149-153
Agneta Malm (S), tjänstgör för Rose-Marie Riling (S) § 148
Jimmy Ekborg (C)
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
Arne Gustavsson (S), tjänstgör för David Szemenkar (V)

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstemän/-kvinnor

Dag Ivarsson (M) §§ 137-147, 149-153
Johnny K varnhammar (S)
Lotte Melin (C)
Mattias Petersson (S)
Kennet Nordqvist (SD)
Agneta Malm (S) §§ 137-147, 149-153

Anna Hesselstedt, HR-chef
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef
Johan Persson, mark- och exploateringschef
Marie Wetterqvist, turismstrateg
Per Fremark, verkställande direktör Skåne
Blekinge Vattentjänst AB
Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef
Östra Göinge kommun
Benny Nilsson kanslichef, sekreterare

Utses till justerare

Niklas Larsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 08.15

Underskrifter
Sekreterare

137 - 153

Ordförande

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

20 16-10-05

Datum då anslaget sätts upp

12 oktober 20 16

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, komm~nhuset i Osby

u,,.,,,,,.
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Datum då anslaget tas ned

:::,

3 november 2016
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§

137

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

§ 13 8 Anmälningar
§ 139 Anmälan av delegationsbeslut
§ 140

Delårsrapp01t 2016-08-31

§ 141

Information

§

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och tobakslagen
(1993:581), revideringar

142

§ 143

Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder, samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande
åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren 2017-2019 i
Skånelän

§ 144

Bidrag bredbandsutbyggnad, kommunal medfinansiering

§ 145

Policy för rekrytering

§ 146 Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag
§ 147

Information från det lokala föreningslivet i Lönsboda

§

Osbybostäder AB, svar på frågeställningar från kommunstyrelsens
ledningsutskott

148

§ 149

Fler förskoleplatser i Osby

§

Val av ersättare, efter Nathalie Folkunger (S), i kommunstyrelsens
utskott för utbildning och arbete.

150

§ 151

Sammanträdesplan 2017

§ 152 Osby kommuns turismutmaningar på väg mot 2020

§

153

Information om samrådsförfarande avseende VA-strategi för Osby
kommun
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 137
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), Sonja SvenlePettersson (M) och David Szemenkar (V) är närvarande. I deras ställe
tjänstgör för Jan Kornemalm (SD), Esbjörn Hansson (SD), för Sonja
Svenle-Pettersson (M), Lars-Erik Svensson (M), och för David Szemenkar
(V), 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 protokoll justeras onsdagen den 12 oktober 2016, kl . 08.15 .
Dagordningen, med de av ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) före
sammanträdet angivna ändringen att ärenden med ärenderubrikerna "Osby
kommuns turism utmaningar på väg mot 2020" respektive "Information om
samrådsflfrfarande avseende VA-strategi för Osby kommun" läggs till,
godkänns .
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 138
Anmälningar

KS/2016:530 000
Beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.
1. Victoria och Daniel, "Varmt tack för alla lyckönskningar och fina gåvor vi
fått i samband med Prins Oscars dop. Tack för Er omtanke. Vi blev så
glada för de fina träleksakerna".
2. Skräbeåns vattenråd, "Protokoll Styrelsemöte", 2016-06-23.
3. Osbybostäder AB, "Sammanträdesprotokoll", 2016-08-25.

4. Kommunala pensionärsrådet, "Mötesanteckningar", 2016-09-19.
5. Ekonomiska rapp01ier till kommunstyrelsens sammanträde den 5 oktober
2016, 2016-09-28.
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 139
Anmälan av delegationsbeslut

KS/2016:533 000
Beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande och vice ordförande i förening, kommunstyrelsens
utskott för utbildning och arbete
Ansökan om projektmedel via Europeiska socialfonden inom
verksamhetsområde utbildning och arbete, punkt 1.15, ett (1) ärende.
KS/2016:421 033

Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete
"Beslut om direktupphandling, enligt Osby kommuns interna regler för inköp
och upphandling, daterad den 1 februari 2015, av konsult för att ta fram
kompetensutvecklingsplaner inom ESF-projektet Lärande för integration
Skåne Nordost, punkt 3.13b, ett (t) ärende.
KS/2016:525 050

Kommunchef
!mättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av
ledningsorganisation inom ramen för fastställd budget, punkt 4.2a, ett (t)
ärende.
KS/2016:442 280

Rektor, verksamhetsområde utbildning och arbete
Fördelning av utbildningstiden på längre tid än tre (3) år, punkt 5.4, ett (1)
ärende.
KS/2016:531 620

Verksamhetscontroller, verksamhetsområde utbildning och arbete
Beslut om inackorderingsbidrag, punkt 10.5, tolv (12) ärenden.
KS/2016:388, 389,487, 489,493, 501 , 512, 514,516, 518,519 och 582,
623
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 10.23, sex (6)
ärenden.
KS/2016:460, 466,495, 505, 506 och 571 623

Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete
Beslut om tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 10.26, ett (t)
ärende.
KS/2016:567 623
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2016-10-05

Kommunstyrelsen

Vuxenenheten, verksamhetsområde utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp

Beslutsdatum

Antal beslut

IFO Vuxen
KS/2016:6 752

augusti månad 2016

två (2)

F örsötj ningsstöd
KS/2016:7 754

augusti månad 2016

trehundratvå (302)

Enhetschef mark och exploatering, verksamhetsområde
samhälls byggnad
Förordnande av kommunjägare, punkt 19.11, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 25 september 2016

KS/2016:76

Gatuingenjör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 20.3, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 26 och 27 september 2016

KS/2016:230

Administratör mark och exploatering, verksamhetsområde
samhälls byggnad
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, punkt 20.4, fyra (4) ärenden.
Beslutsdatum 25 augusti, 5 och 12 september 2016

KS/2016:64

517

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

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 140

Delårsrapport 2016-08-31
KS/2016:109 042

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Delårsrapport 2016-08-31 Osby kommun godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har delårsbokslut sammanställts
per 31 augusti 2016. I samband med delårsbokslutet lämnar även styrelser
och nämnder en helårsprognos för 2016.
I enlighet med gällande lagstiftning ska även de kommunala koncernföretagen ingå i delårsbokslutet fr o m 2016 eftersom Osby kommunkoncern
uppfyller de kriteriet att "de kommunala koncernföretagens andel av kommunkoncernens intäkter, vilket omfattar såväl verksamhetsintäkter som
skatteintäkter och bidrag, uppgår till minst 30 procent."

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Delårsbokslut per den 31 augusti 2016", daterad den 21
september 2016, från ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson.
Delå1·srapport 2016-08-31 Osby kommun
Delårsrappo1·t augusti 2016 nämnderna

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 141
Information

Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunstyrelsens ordförande, informerar
kortfattat om budgetberedningens förslag till budget 2017 och flerårsplan
2018-2019.
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 142
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och tobakslagen
(1993:581), revideringar

KS/2016:565 406
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.

Föreslagna revideringar i taxa för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och
tobakslagen (1993:581) antas att gälla från och med den I januari 2017.
Sammanfattning av ärendet
Tillsyns- och tillståndsnämnden har föreslagit ett antal revideringar i nu
gällande taxa för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och tobakslagen
(1993:581).

Taxan för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett föreslås sänkas,
taxan för bassängbad och anmälan för lokaler för undervisning föreslås
ändras från fast avgift till timtaxa då det varierar mycket i tidsåtgång mellan
objekten.
Taxan för anmälan av försäljning av tobaksvaror till konsumenter föreslås
ändras från I K till till 2 K, detta då anmälningsprocessen även innefattar
kontroll av inlämnat egenkontrollprogram som ofta kräver kompletteringar.
Förlängning av dispens beträffande avfall, tidigare beviljad av tillsyns-och
tillståndsnämnden föreslås minskas från I K till 0,5 K.
Beslutsunderlag
Tillsyns- och tillståndsnämnden beslut 2016-08-25, § 94.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt Taxa för
handläggning av anmälan och tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) med
taxebilaga I och 2.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 143

Ansökan
om
statlig
medfinansiering
till
regionala
kollektivtrafikåtgärder, samt till trafiksäkerhetshöjande och
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg - och
gatunätet åren 2017-2019 i Skåne län
KS/2016:420 047

Beslut
Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till regionala kollektivanläggningar, samt trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator, inom regionalplan för transportinfrastruktur i Skåne enligt Trafikverkets verksamhetsplan 2017-2019, godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Trafikverket uppdaterar sin medfinansiering till kollektivåtgärder samt
trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder årligen. Årets
ansökan avser åren 2017-2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 2016-08-31, § 59.
Information angående inlämning av ansökan medfinansiering till bl.a
trafikhöjande åtgärder, 2016-08-31Tjänsteskrivelse "Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder, samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren 2017-2019 i Skåne län", date-

rad den 22 augusti 2016, från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic
och mark- och exploateringschef Johan Persson.
Skrivelse "Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder, samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på
det kommunala väg- och gatunätet åren 2017-2019 i Skåne län", daterad den

18 augusti 2016 från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic.
Bilaga 1 - Korsningar Rv 15 Osby tätort.
Bilaga 2 - Inspektion av vägbro över Driveån på Marklundavägen, daterad
den 30 juli 2014.
Bilaga 3 - Karta.
Skrivelse "Ansökan om statlig medfinansiering till regionala
kollektiv-trafikåtgärder samt till trafiksäke1·hetshöjande och
miljöför-bättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet åren 20172019 i Skåne län", daterad den 23 juni 2016, från Trafikverket Region Syd.

Beslutet skickas till

Verksamhetsonu·åde samhällsbyggnad, för vidareexpediering till
Trafikverket Region Syd.
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 144
Bidrag bredbandsutbyggnad, kommunal medfinansiering

KS/2013 :414 198
Beslut
1. Ekonomisk förening Sydöstra Örkeneds fibernät 1, beviljas 18.000
kronor i extra bidrag för att ytterligare 6 hushåll har anslutit sig
jämfört med den ursprungliga ansökan.

2. Ekonomisk förening Sydöstra Örkeneds fibernät 2, beviljas 27.000
kronor i extra bidrag för att ytterligare 9 hushåll har anslutit sig
jämfö1t med den ursprnngliga ansökan.
3. Den sammanlagda summan 45.000 kronor finansieras via kontot för
"Bidrag bredband".
Sammanfattning av ärendet
De båda ekonomiska föreningarna Sydöstra Örkeneds fibernät 1 och 2 har
tidigare blivit beviljade pengar till fiberdragning. Efter hand har fler hushåll
valt att ansluta sig och de båda föreningarna har fått besked om att invänta
tills arbete är klrut med att skicka in en kompletterande ansökan.

Denna typ av bidrag till fiberföreningar betalas normalt sett inte ut längre,
men med hänvisning till att det är en komplettering av ett tidigare beviljat
bidrag och att föreningru·na uppmanats att vänta med ansökan till allt arbete
är slutfö1i, finns det skäl att bifalla ansökan.
Bes I utsu nderlag
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 2016-08-31, § 64.

Tjänsteskrivelse "Bidrag bredbandsbyggnad, kommunal medfinansiering
(fiberdragning)°, daterad den 10 augusti 2016, från
verksamhetsområdeschef Roger Johansson och kommunchef Petra
Gummeson.
E-postmeddelande "Ansökan fiberföreningar", daterad den 9 juni 2016, från
Torbjörn Ellesson, ordförande Sydöstra Örkeneds fiber.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01 -21, § 33.

Beslutet skickas till

Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 145
Policy för rekrytering

KS/2016:566 020
Beslut
Policy för rekrytering, daterad den 25 augusti 2016 antas.
Sammanfattning av ärendet
Nu gällande policy för rekrytering antogs år 2007 och behöver nu
uppdateras. Syftet med policyn är att Osby kommun ska bedriva en effektiv
verksamhet med hög kvalitet samt att Osby kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare.
Besluts underlag
Kommunstyrelsens personaldelegation beslut 2016-09-21, § 15.

Tjänsteskrivelse "Policy för rekryter'ing", daterad 9 september 2016, från
HR-chef Anna Hesselstedt och HR-specialist Madeleine Karlsson.
Policy för rekrytering", daterad 25 augusti 2016.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsekontorets HR-enhet
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 146
Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag

KS/2016: 134 000
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Redovisningen av besvarade/obesvarade medborgarförslag, daterad den 26
augusti 2016, godkänns.
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 gånger per år till kommunfullmäktige.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders arbetsformer, fastställda i reglemente för Osby kommun, ska
de medborgarförslag som inte har beretts färdigt och besvarats inom ett år
från att förslaget väcktes redovisas för kommunfullmäktige. I samband med
denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om anledningen till
att medborgarförslaget inte beretts klart för kommunfullmäktiges avgörande
och när förslag till beslut kan beräknas fattas.
Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna
redovisning ska kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av medborgarförslagen.
Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Endast ett nytt medborgarförslag har inkommit sedan februari 2016. Förslaget som heter "Medborgarförslag - Rondell i korsningen Mossvägen, riksväg
15" behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september
2016.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Redovisning av besvarade/obesvarade medboa·garförslag",
daterad den 26 augusti 2016, från kommunsekreterare Arma Eljami och
kanslichef Benny Nilsson.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 147
Information från det lokala föreningslivet i Lönsboda

Det lokala föreningslivet i Lönsboda info1merar kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare om sina respektive verksamheter.
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 148
Osbybostäder AB, svar på frågeställningar från
kommunstyrelsens ledningsutskott

KS/2016:587 000
I ärendet anmäls jäv av Rose-Marie Riling (S) och tjänstgörande ersättaren
Lars-Erik Svensson (M). För Rose-Marie Riling (S) tjänstgör Agneta Malm
(S) och för Sonja Svenle-Pettersson (M) tjänstgör Dag Ivarsson (M).
Beslut

1. Kommunstyrelsens ledningsutskott ska på sitt sammanträde onsdagen den 12 oktober 2016 behandla dels ett ärende avseende upphörande i förtid av uppdraget för samtliga ledamöter och ersättare i
styrelsen för Osbybostäder AB, dels ett ärende avseende antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Osbybostäder AB.
2. Kommunstyrelsen ska ha ett extra sammanträde måndagen den 24
oktober 2016 kl. 18.30 för att bereda ärendena avseende upphörande
i förtid av uppdraget för samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen
för Osbybostäder AB respektive antalet ledamöter och suppleanter i
styrelsen för Osbybostäder AB till kommunfullmäktiges sammanträde samma dag.
3. Kommunfullmäktiges valberedning får i uppdrag att på kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 24 oktober 2016 föreslå
val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Osbybostäder AB
samt vem av de föreslagna ledamöterna som ska vara ordförande respektive vice ordförande i styrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Efter ett dialogmöte, den 21 september 2016, mellan kommunstyrelsens
ledningsutskott och Osbybostäder AB:s styrelse har kommunstyrelsen
begäli skriftliga kommentarer/svar på ett antal frågeställningar från
Osbybostäder AB:s styrelse i sin helhet.
Osbybostäder AB:s styrelse har, genom vice ordföranden Göran Larsson
(M), besvarat kommunstyrelsens frågeställningar i skrivelse daterad den 3
oktober 2016.
Beslutsunderlag

Skrivelse från styrelsen i Osbybostäder AB, genom vice ordföranden Göran
Larsson (M), daterad den 3 oktober 2016, med två (2) bilagor.
Skrivelse "Frågm· efter dialogmöte", daterad den 22 september 2016.
Skrivelse "Generell återkoppling till Osbybostäder AB på gällande
"Förvaltningsavtal", daterad den 22 september 2016.
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

Sammanställning - Pågående och ej påbörjade projekt 2016, daterad den 22

september 2016.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledningsutskott
Kommunfullmäktiges valberedning
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Sammanträdesdatum

2016-10-05

Kommunstyrelsen

§ 149
Fler förskoleplatser i Osby

KS/2016:624 632
Beslut

Kommunchefen får i uppdrag att planera för att placera moduler på Klintgårdens förskolegård med uppstart av verksamhet i febrnari 2017.
Sammanfattning av ärendet

Behovet av förskoleplatser i Osby tätort ökar. Detta beror på ett ökat barnantal, begränsningar enligt TT-nämnden angående antal tillåtet barn per
avdelningar och strnkturförändringar inom förskolorna.
Inför vårterminen 2017 saknas det i nuläget drygt 30 förskoleplatser i Osby
tätort för att kunna erbjuda plats inom de lagstadgade fyra månaderna för
barn som står i kö .
Även om Solklinten öppnar en 7:e avdelning under hösten och övriga förskolor tar emot fler barn så saknas det ca 25 förskoleplatser i februari 2017.
Kostnaden för tre avdelningar beräknas till 6 980 tkr per år. Lokalkostnaden
utgår från den kostnad som finns för Hemgårdens moduler.
Skollagen kapitel 8 § 14

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Skollagen kapitel 8 § 8

Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning
och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
Besluts underlag

Barn- och skolnämndens beslut 2016-09-27, § 78.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
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§ 150
Val av ersättare, efter Nathalie Folkunger (S), i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete.

KS/2014:577 006
Beslut

Agneta Malm (S) utses till ersättare m 1, personlig ersättare för ordföranden
Ingmar Bernthsson (S), i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige utsåg den 19 september 2016, § 85, i anledning av
Nathalie Folkungers (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen, Agneta Malm (S) till ersättare i kommunstyrelsen. Nathalie Folkunger (S) var även ersättare m 1, personlig ersättare för ordföranden Ingmar
Bernthsson (S), i kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete.

Beslutet skickas till

Nathalie Folkunger (S)
Agneta Malm (S)
Verksamhetsområde utbildning och arbete
Kommunsekreteraren
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§ 151
Sammanträdesplan 2017
KS/2016:613 000
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under år 2017 bestäms till följande dagar och tider.
Onsdagen den 25 januari, kl. 08.30
Onsdagen den 1 mars, kl. 08.30
Onsdagen den 5 april, kl. 08.30
Onsdagen den 24 maj, kl. 08.30
Onsdagen den 21 juni, kl. 08.30
Onsdagen den 30 augusti, kl. 08.30
Onsdagen den 11 oktober, kl. 08.30
Onsdagen den 25 oktober, kl. 08.30
Onsdagen den 22 november, kl. 08.30
Onsdagen den 13 december, kl. 08.30
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta.
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under år 20 17 bestäms till följande dagar och tider.
Måndagen den 13 februari, kl. 19. 00
Måndagen den 20 mars, kl. 19.00
Måndagen den 24 april, kl. 19.00
Måndagen den 12juni, kl. 19.00
Måndagen den 18 september, kl. 19.00
Måndagen den 30 oktober, kl. 19.00
Måndagen den 27 november kl. 19.00
Måndagen den 11 december, kl. 19.00
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Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 18 § kommunallagen (1991:900) bestämmer nämnderna tid och
plats för sina sammanträden. Sammanträde ska också hållas om minst en
tredjedel (t/3) av nämndens ledamöter begär det eller nämndens ordförande
anser att det behövs.
Enligt 5 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) bestämmer kommunfullmäktige
när ordinarie sammanträden ska hållas. Sammanträde ska också hållas om
kommunstyrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller kommunfullmäktiges ordförande anser att det behövs. Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att kommunfullmäktige sanunanträder på den plats som ordföranden bestämmer i samråd med
vice ordförandena.
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§ 152
Osby kommuns turismutmaningar på väg mot 2020
Marie Wetterqvist, turismstrateg, redogör kortfattat för Osby kommuns
turismutmaningar på väg mot 2020.
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§ 153
Information om samrådsförfarande avseende VA-strategi för
Osby kommun
Johan Persson, mark- och exploateringschef, Per Fremark, verkställande
direktör, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef Östra Göinge kommun redogör kortfattat för genomfört samrådsförfarande avseende VA-strategi för Osby kommun.
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