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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams, klockan 13:00 – 16:50

Beslutande

Niklas Larsson (C), ordförande,
Daniel Landin (S), vice ordförande
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
Lars-Anton Ivarsson (M) tjänstgör för Dag Ivarsson (M) §§ 65–75
Dag Ivarsson (M) §§ 76–90
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S)
Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Nicklas Mauritzson (SD) tjänstgör för Hans Persson (SD)
Maria Owiredu (KD)
Lotte Melin (C)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Mats Ernstsson (C) §§ 73–90
Ingmar Bernthsson (S) §§ 73–90
Lars Anton Ivarsson (M) §§ 76–90
Kristof Pall (SD) §§ 73–90
Marie Winther (V), insynsplats §§ 73–
90

Tjänstepersoner m.fl.:
Kanslichef, Amra Eljami
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Enhetschef, Jennifer Engström
Ekonomichef Gunnar Elvingsson
Familjerättssekreterare Jenny Hagberg
1:e socialsekreterare, Lisa Widbom
HR-chef, Anna Olsson
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe

Utses till justerare

Daniel Landin (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 31 maj 2021, klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund (Via Erika Lilja-Englund)

Ordförande
Niklas Larsson (C)
Justerare
Daniel Landin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-26

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Robin Skoglund(Via Erika Lilja-Englund)

2021-06-24

65–90
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

Ärendelista

Justerandes sign

§ 65

Upprop och protokollets justering

§ 66

Godkännande av dagordning

§ 67

Sekretess - Vårdnadsöverflytt

§ 68

Sekretess - Nedläggning av faderskapsutredning

§ 69

Sekretess - Vårdnadsöverflytt

§ 70

Sekretess - Vårdnadsöverflytt

§ 71

Sekretess - Vårdnadsöverflytt

§ 72

Sekretess - Vårdnadsöverflytt

§ 73

Anmälningar

§ 74

Anmälningar av delegationsbeslut

§ 75

Information

§ 76

Information avseende Länsstyrelsens granskning av
överförmyndarverksamheten

§ 77

Budgetuppföljning april, arbete- och välfärd

§ 78

Budgetuppföljning april, kommunstyrelsen

§ 79

Budgetuppföljning april, övriga nämnder

§ 80

Budget 2022 för kommunstyrelseförvaltningen och arbete- och
välfärdsförvaltningen

§ 81

Årsrapport kapitalförvaltning

§ 82

Årsredovisning bokslut avseende 2020 för samordningsförbundet
Skåne Nordost
Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

§ 83

Enhetlig hemtjänsttaxa

§ 84

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Hässleholm
Osby Perstorp för 2021

§ 85

Ramöverenskommelse avseende 4 målgrupper inom psykisk hälsa

§ 86

Personalekonomisk redovisning 2020

§ 87

Arbetsmiljörapport 2020

§ 88

Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–
2022, för perioden 2021–2022

§ 89

Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2019–
2022

§ 90

Medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda brunnar Margaret Engdahl

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 65
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans
med Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.
Ordförande meddelar att protokollet justeras måndag den 31 maj 2021, på
kansliet i kommunhuset, Osby.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 66
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns

Expedierat

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 73
Anmälningar
Kommunstyrelsens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har följande handlingar inkommit:
KS/2021:163
Kallelse årsmöte 2021-05-27, Helgeå kommitté för samordnad kontroll.
Dagordning årsmöte 2021-05-27, Helgeå kommitté för samordnad kontroll.
Resultatrapport, inklusive balansrapport, räkenskapsåret 2020, Helgeå
kommitté för samordnad kontroll.
Ny kontrollavgift 2021, Helgeå kommitté för samordnad kontroll.
Budget 2021–2022, inklusive bilagor, Helgeå kommitté för samordnad kontroll.
KS/2021:18
Kallelse styrelsemöte 2021-04-15, SBVT.
Dagordning konstituerande styrelsemöte 2021-04-15, SBVT.
Protokoll styrelsemöte 2021-02-18, SBVT.
Redovisning Mars 2021 – SBVT.
KS/2021:19
Protokoll, Styrelsemöte 2021-03-29, ÖGRAB.
Protokoll årsstämma 2021-03-25, ÖGRAB.
Protokoll konstituerade styrelsemöte 2021-03-25, ÖGRAB.
KS/2021:21
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

Protokoll styrelsemöte 2021-04-23, Osbybostäder AB.
Protokoll extra styrelsemöte 2021-05-07, Osbybostäder AB.
KS/2021:22
Protokoll styrelsemöte 2021-03-29, Industrihus i Osby AB
Protokoll styrelsemöte 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
Protokoll konstituerade styrelsemöte 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
Arbetsordning antagen 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
VD-instruktion, antagen 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
Protokoll årsstämma 2021 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
Ägardirektiv antaget 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
Bolagsordning antagen 2021-05-04, Industrihus i Osby AB.
KS/2021:39
Minnesanteckningar Ägarsamråd 2021-01-15 – 2021-03-05, UNIKOM.
Uppföljning ägardirektiv 2021-03-05, UNIKOM.
IT och digitalisering utifrån ägarperspektiv, UNIKOM.
Protokoll styrelsemöte 2021-02-11, UNIKOM.
KS/2021:40
Sammanträdesprotokoll direktionen för AV-Media Skåne 2021-03-08.
KS2021:7
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-13, § 31.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-04-13, § 32.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-14, § 30.
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 2021-04-15, § 15.
Minnesanteckningar Osby kommuns näringslivsråd – LRF, 2021-04-27.
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

Svar till KS rörande sekretess i pandemiplanen.
Klimat- och energiplan Osby kommun, remissdokument
Klimat- och energiplan Osby kommun, följebrev.
Klimat- och energiplan, nulägesbeskrivning.
KS/2021:95
Protokoll årsstämma Osby Nova AB.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 74
Anmälningar av delegationsbeslut
KS/2021:111 750
Kommunstyrelsens beslut
-

Redovisning av delegationsbeslut, godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut, familjerätt, april
Antal beslut: 11.
Delegationsbeslut, vuxenenheten, april
Antal beslut:14
Delegationsbeslut, barn- och familjeenheten, april
Antal beslut: 48.
Delegationsbeslut, ekonomiskt bistånd, april
Antal beslut: 549
Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
Beslut om ansökan React-EU (1.17)
2021-04-13.
KS/2021:127
Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
Ansökan om projektmedel (1.17)
2021-05-12
KS/2021:166
Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
Ansökan om projektmedel (1.17)
2021-05-06
KS/2021:151

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
Yttrande över Vattenmyndighetens förvaltningsplan (1.22)
2021-04-29
KS/2021:135
Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
Ansökan om projektmedel (1.17)
2021-05-12
KS/2021:165
Ekonomichef
Firmateckning förladdade kort (2.13)
2021-05-18
KS/2021:173
Förvaltningschef
Överenskommelse gällande ungdomsjobb (1.18)
2021-04-29
KS/2021:111
Kommundirektör
Rättegångsfullmakt (1.19)
2021-04-29
KS/2021:136

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 75
Information

Justerandes sign

-

Kommundirektör, Petra Gummesson informerar om aktuella händelser i Osby kommun. Det informeras bland annat om lägesbilden för
COVID-19 samt rekryteringsprocessen gällande miljö- och byggenheten.

-

Enhetschef, Jennifer Engström presenterar sig för kommunstyrelsen
och berättar om sina ambitioner som enhetschef för Kompetensa.
Det informeras även grundläggande om Kompetensas verksamhet.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 76
Information avseende Länsstyrelsens granskning av
överförmyndarverksamheten
-

Justerandes sign

Överförmyndare, Mats Ernstsson informerar om rapporten från
Länsstyrelsen Skåne avseende den årliga tillsynen. Efter informationen öppnas det upp för diskussion.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 77
Budgetuppföljning april, arbete- och välfärd
KS/2021:162 042
Kommunstyrelsens beslut
-

Budgetuppföljningen för arbete- och välfärdsförvaltningen, april
2021, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett mindre överskott på 234
tkr för april månad. Förvaltningsledningen och Osby kommun Kompetensa
prognostiserar mer eller mindre ett nollresultat. Vuxenutbildningens prognos landar på en negativ avvikelse på cirka 1 500 tkr. Avvikelsen beror till
största del på minskade statliga bidrag med anledning av färre antalet elever
på de yrkesinriktade programmen.
Barn och familj gör en prognos som landar på ett överskott på cirka 1 000
tkr. Överskottet beror till största delen på uteblivna personalkostnader samt
en minskning i intern överföring av statliga flyktingschabloner.
Vuxenheten och Familjehusets prognos landar på ett positivt resultat på ca
700 tkr. Största anledningen till överskottet beror på en förbättrad prognos
avseende utbetalning av ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Stratsysrapport Uppföljning april 2021 Arbete och välfärdsförvaltningen”, från arbete- och välfärdsförvaltningen.
Tjänsteskrivelse ” FAV Budgetuppföljning”, daterad den 11 maj 2021, från
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Emma Frostensson.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Ekonomienheten

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 78
Budgetuppföljning april, kommunstyrelsen
KS/2021:2 041
Kommunstyrelsens beslut
-

Budgetuppföljning, kommunstyrelsen april 2021, godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Gunnar Elvingsson föredrar ärendet för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12, § 5.
Presentation ”Budgetuppföljning” från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse ”Uppföljningsrapport”, från ekonomienheten.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 79
Budgetuppföljning april, övriga nämnder
Kommunstyrelsens beslut
-

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en
budgetavvikelse på – 0,2 mnkr i prognosen efter april månad.

-

Månadsuppföljningen godkänns och kommunstyrelsen uppmanar
nämnderna att aktivt arbeta för att hålla budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Gunnar Elvingsson föredrar budgetuppföljning för april månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-12, § 54.
Presentation ”Budgetuppföljning” från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse ”Uppföljningsrapport”, från ekonomienheten.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomienheten

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 80
Budget 2022 för kommunstyrelseförvaltningen och
arbete- och välfärdsförvaltningen
KS/2021:1 041
Kommunstyrelsens beslut
-

Information om kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag 2022,
godkänns och sänds vidare till budgetberedningen.

-

Information om arbete- och välfärdsförvaltningens budgetförslag
2022, godkänns och sänds vidare till budgetberedningen.

Barnkonsekvensanalys
Bedömningen är att budgetförslaget inte har konsekvenser för barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars, § 32, att ge förvaltningarna i uppdrag att i samråd med nämnd presentera budgetförslag inför budgetberedningen som utgår från budgetram 2021 med konsekvensbeskrivningar för
påverkan på politiska mål, medarbetare/arbetsmiljö, invånare. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för 2022 inför vårens
budgetinformationer och budgetberedning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-12, § 55.
Tjänsteskrivelse ”Budget 2022 för kommunstyrelseförvaltningen”, daterad
den 5 maj 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör
Petra Gummeson.
Presentation, kommunstyrelsens budget för 2022
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 81
Årsrapport kapitalförvaltning
KS/2021:124 044
Kommunstyrelsens beslut
-

Årsrapport 2020 avseende kapitalförvaltning av pensionsmedel godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn, då det handlar om kapitalförvaltning.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har lämnat årsrapport avseende kapitalförvaltning av pensionsmedel.
Kapitalförvaltningen sköts av företaget Agenta enligt avtal om diskretionär
förvaltning. Diskretionär förvaltning innebär att Osby kommun som ägare
av de finansiella tillgångarna ger förvaltaren uppdrag att fatta löpande placeringsbeslut inom ramen för placeringspolicyn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-12, § 56.
Tjänsteskrivelse ” Kapitalförvaltning, årsrapportering 2020”, daterad den 4
maj 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och Petra Gummeson.
Skrivelse ” Kapitalförvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser –
årsrapport 2020”, datera den 29 april 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse ” Osby kommuns pensionsförvaltning”, från Agneta.
Skrivelse ” Hållbarhetsrapport – 31 december 2020”, från Agneta.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 82
Årsredovisning bokslut avseende 2020 för
samordningsförbundet Skåne Nordost
KS/2021:4 049
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Årsredovisning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2020,
godkänns.

-

Samordningsförbundet Skåne Nordost beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Årsredovisning samordningsförbundet Skåne Nordost 2020”,
inkommen den 30 april 2021.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 83
Enhetlig hemtjänsttaxa
KS/2021:129 732
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna införande av enhetlig hemtjänsttaxa från och med den 1
augusti 2021.

-

Fastställa enhetlig avgift å 262 kronor/timme

Sammanfattning av ärendet
Under mandatperioden 2011-2014 införde dåvarande socialnämnden en
differentierad hemtjänsttaxa där man skiljer på service- och omvårdnadsinsatser. Syftet med införandet av differentierad hemtjänsttaxa var att
stimulera de äldre, som endast hade hjälp i hemmet i form av serviceinsatser, att i större utsträckning använda sig av privat utförare och RUT-avdrag.
Vi kan nu konstatera att införandet av differentierad hemtjänsttaxa inte gett
önskad effekt. Vi kan inte se att det skett någon minskning av antal ärende
som får sitt stöd genom kommunens hemtjänst.
Vi har nu möjlighet att genom ökad digitalisering ytterligare effektivisera
debiteringsprocess inom ordinärt boende. Det nyligen upphandlade
verksarnhetssystemet Treserva ger oss möjlighet till automatisk återläsning
av utförd tid från planeringssystemet TES till Treservas debiteringsmodul
för hemtjänstavgifter. Detta kommer att kvalitetssäkra avgiftsdebitering
genom att den enskilde får betala för den faktiska tid som vår personal utför
beviljade insatser. Arbetet inom hemtjänsten kommer också att effektiviseras eftersom vi kommer att slippa ifyllandet av dagjournaler.
Nuvarande system med differentierade avgifter förhindrar dock att denna
funktion kan tas i bruk eftersom systemet inte klarar av att hantera differentierade avgifter.
Vid framtagande av förslaget till avgiftsstorlek har vi tittat på omkringliggande kommuner samt en del andra kommuner i Skåne. Vissa kommuner har avgift per timme medan andra har avgift utifrån olika nivåer och är
inte riktigt jämförbara med vår kommun.
Beslutsunderlag
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 2021-04-15, § 10.
Tjänsteskrivelse "Enhetlig hemtjänsttaxa, utförd tid", daterad den 26 mars
2021, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 84
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren
Hässleholm Osby Perstorp för 2021
KS/2021:101 043
Kommunstyrelsens beslut
-

Brottsofferjouren beviljas verksamhetsbidrag för 2021 med 66 040
kronor.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn, se bifogad konsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers
rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka. Grunden i
deras arbete är FN:s konvention om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.
Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp har ansökt om ett verksamhetsbidrag för år 2021 på fem kronor per kommuninvånare i Osby kommun.
Baserat på invånarantalet 2020-12-31 skulle detta bli 13 198 x 5 = 65 990
kr.
För 2020 tilldelades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag baserat på samma
grund, då totalt 66 040 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-12, § 58.
Tjänsteskrivelse ” Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren
Hässleholm Osby Perstorp för 2021”, daterad den 8 april 2021, från förvaltningschef Emma Frostensson och kommundirektör Petra Gummeson.
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2021, daterad
Hässleholm den 26 mars 2021.
Beslutet skickas till
Brottsofferjouren
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Emma Frostensson, Förvaltningschef Arbete och välfärd

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-05-26
Kommunstyrelsen

§ 85
Ramöverenskommelse avseende 4 målgrupper inom
psykisk hälsa
KS/2021:116 750
Kommunstyrelsens beslut
-

Ramöverenskommelse gällande 4 målgrupper inom området psykisk
hälsa ingås med Region Skåne.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan indirekt beröra barn, se bifogad barnkonsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
ramöverenskommelsen gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik, har reviderats gemensamt av Skånes kommuner och Region Skåne
och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även samverkan gällande barn och unga som vårdads utanför det egna hemmet inkluderas.
Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva
och utveckla samarbete för att bättre tillgodose vård, stöd och behandling
för målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.
Ambitionen vid revideringen av ramöverenskommelsen har varit att göra
den mer användarvänlig samt spegla de förändringar i lagstiftningen som
skett de senaste åren.
Ramöverenskommelsen innebär ingen förskjutning av ansvar.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tillsvidare med
18 månaders uppsägning.
Styrelsen för Skånes kommuner rekommenderar de skånska kommunerna
att ingå ramöverenskommelsen gällande fyra målgrupper inom området
psykisk hälsa under förutsättning att motsvarande beslut tas i region Skånes
hälso- och sjukvårdsnämnd. Skånes kommuner önskar besked om ställningstagande från Osby kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Ramöverkommelse avseende 4 målgrupper inom psykisk
hälsa”, daterad den 23 april 2021 från förvaltningschef Emma Frostensson
och kommundirektör Petra Gummeson.
Justerandes sign
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Skrivelse ”Rekommendation från styrelsen i Skånes kommuner” daterad
den 8 mars 2021, dnr HSV 21-001
Skrivelse ”Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området
psykisk ohälsa, Skånes kommuner och region Skåne” daterad den 11 februari 2021.
Barnkonsekvensanalys, daterad den 23 april 2021.

Beslutet skickas till
Enhetschef, Carina Alpar
Enhetschef, Mariana Möller

Justerandes sign
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§ 86
Personalekonomisk redovisning 2020
KS/2021:70 020
Kommunstyrelsens beslut
-

Att lämnad information läggs till handlingarna.

-

Att analys av ökad sjukfrånvaro görs inom respektive förvaltning/nämnd.

-

Att uppmana respektive förvaltning/nämnd att ta del av innehållet
och beakta det i sina respektive verksamheter

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn därav ingen barnkonsekvensanalys.
Sammanfattning av ärendet
För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på Osby kommuns personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper
oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv.
Den personalekonomiska redovisningen har presenterats för den centrala
samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens personaldelegations beslut, daterad den 12 maj 2021, §
15.
Tjänsteskrivelse ” Personalekonomisk redovisning 2020”, daterad den 9
mars 2021 från HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummeson
Rapport ”Personalekonomisk redovisning 2020” daterad den 9 mars 2021,
från HR-enheten.
Beslutet skickas till
HR-chef, Anna Olsson

Justerandes sign
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§ 87
Arbetsmiljörapport 2020
KS/2021:114 026
Kommunstyrelsens beslut
-

HR-chefen får i uppdrag att bryta ner det övergripande resultatet till
respektive nämnd/förvaltning.

-

HR-chefen får i uppdrag att ta fram och verkställa åtgärder utifrån
rapportens slutsats.

-

Respektive nämnd får i uppdrag att analysera resultatet för sin förvaltning samt ta fram ev. åtgärder.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsmiljölagen ska en organisation med fler än 10 anställda årligen
genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Denna
uppföljning ska dokumenteras.
I enlighet med kommunens årsplanering gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska nämnderna informeras om hur arbetet har fungerat
under året.
Arbetsmiljörapporten ska ge en övergripande bild av det systematiska
arbetsmiljöarbetet i kommunen. Arbetsmiljörapporten bygger bland annat på
resultat från en enkät som chefer samt skyddsombud har besvarat. Enkätens
frågor är konstruerade efter föreskriften om det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Rapporten innehåller även tillbud- och
olycksfallsstatistik från KIA samt användning av friskvårdsförmån.
Arbetsmiljörapporten har redovisat i den centrala samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-12, § 16.
Tjänsteskrivelse ”Arbetsmiljörapport 2020” daterad den 21 april 2021 från
HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummesson
Arbetsmiljörapport 2020, daterad den 6 april 2021.
Beslutet skickas till
HR-chef, Anna Olsson
Justerandes sign
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§ 88
Reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019–2022, för perioden 2021-2022
KS/2021:57 003
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

-

-

Förtydliganden och ändringar av skrivfel i reglemente för Osby
kommuns nämnder, enligt förslag daterad 2021-03-24, godkänns och
reglementet revideras i enlighet med förslaget. Samtliga förslag till
ändringar är markerade med gult/gult och överstruket.
Miljö och bygg blir en egen fristående förvaltning så som samhällsbyggnad, hälsa och omsorg samt barn- och utbildning, som inte
längre organisatoriskt ligger under kommunstyrelseförvaltningen.
Förvaltningen ska ha egen miljö- och byggnämnd och därmed kommer inte heller enheten att vara kvar under kommunstyrelseförvaltningen.
Återstående medel på ansvar 1070 och vht 22 010 förs över till samhällsbyggnad.
Ändringarna gäller från och med den 15 juni 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för
Osby
kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med den 1
april 2021.
Ändringar som beskrivs nedan har tillkommit eller uppmärksammats efter
den
revideringen. I denna revidering har det tagits hänsyn till kommunstyrelsens
synpunkter från styrelsens sammanträde 2021-04-21.
Största ändringen i denna version är miljö- och byggnämnden samt tillväxtfrågorna och
företagslotsning, de två sistnämnda föreslås flyttas till samhällsbyggnadsnämnden.
Justerandes sign
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Näringslivsfrågorna kommer att finns kvar på kommunstyrelsen men
näringslivsutvecklare och tillhörande budget flyttas över till samhällsbyggnadsnämnden.
När det gäller miljö och byggnämnden styrks de delarna som härleder miljöoch
byggnämnden till kommunstyrelsen för att miljö och bygg ska kunna bli en
egen
förvaltning.
Största förtydligandet i denna version är de tillägg som avser kommundirektörens
uppdrag. Detta innebär inga ändringar av befogenhet utan avser att länka de
redan
befintliga befogenheterna till de olika dokumenten, det vill säga att det står
samma
instruktioner så långt det går i instruktion för kommundirektören, reglementet för Osby
kommuns nämnder samt kommunstyrelsens delegationsordning.
Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel
eller
förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som det
inte redan har
beslutats om.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-12, § 59.
Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av reglemente för Osby kommuns
nämnder för mandatperioden 2019-2022, gällande från och med den 15 juni
2021”, daterad 2021-04-27, från kanslichef Amra Eljami och administrativ
chef Johanna Lindhe.
Förslag till ändringar tillskrivelsen ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för
mandatperioden 2019-2022”, enligt utkast daterad 2021-03-24.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 89
Delegationsordning för kommunstyrelsen
mandatperioden 2019–2022
KS/2021:60 002
Kommunstyrelsens beslut
-

-

-

Vid förvaltningschefen/skolchefen på Arbete och välfärdsförvaltningens frånvaro delegeras den beslutanderätt som denne enligt
kommunstyrelsens delegationsordning har till i följande ordning:
A – Verksamhetsutvecklare Pål Cederqvist
B – Enhetschef Mariana Möller
C – Enhetschef Carina Alpar
Vid frånvaro av enhetschef för myndighet/enhet barn och familj
inom arbete och välfärdsförvaltningen delegeras den beslutanderätt
som denne enligt kommunstyrelsens delegationsordning har till
förste socialsekreterare Lisa Widbom.
Ovanstående beslut läggs till i kommunstyrelsens delegationsordning för förtydligande och gäller från och med att beslutet antas.
Övriga ändringar i delegationsordningen är markerade med gult/gult
och överstruket.
Samtliga ändringar enligt förslag daterad 12 maj 2021, godkänns och
antas.
Tillägg enligt skrivelse daterad den 11 maj 2021, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn direkt men kan beröra dem indirekt.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa bemanning av ansvarig tjänsteperson krävs en delegation
av
beslutanderätten för förvaltningschef tillika skolchef för vuxenutbildningen
samt för
enhetschef inom myndigheten barn och familj.
Övriga ändringar handlar om justeringar i delegationsordningen och tillägg
avseende
kommundirektörens samt förvaltningschefernas befogenhet som sedan finns
i reglemente
och instruktion för kommundirektör men behöver även tydliggöras i delegationsordningen
Justerandes sign
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så att det syns att dokumenten hänger ihop. Det har tagits hänsyn till de synpunkter som kommunstyrelsen hade på sitt sammanträde 2021-04-21.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, delegering av beslutanderätt och övriga förtydliganden”, daterad
den 27 april, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna
Lindhe.
Förslag till kommunstyrelsens delegationsordning, daterad 2021-04-27.
Skrivelse ”Tillägg delegationsordning”, daterad den 11 maj 2021.
Beslutet skickas till
Kommunjurist, Christian Sonesson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Kanslichef, Amra Eljami

Justerandes sign
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§ 90
Medborgarförslag - Vattenskydd även för enskilda
brunnar - Margaret Engdahl
KS/
Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige
-

Medborgarförslaget ”Vattenskydd även för enskilda brunnar” avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag från Margaret Engdahl har inkommit 2020-10-01. I
förslaget föreslås att skyddet för enskilda dricksvattenbrunnar ska förstärkas.
Samhällsbyggandsförvaltningen har tillsammans med Skåne-Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) utrett ärendet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och tillgången på vatten en av våra viktigaste naturresurser och samhällsintresse. Mänskliga aktiviteter riskerar att försämra vattenkvaliteten i
våra vattenresurser. Vattenskyddsområden kan därför inrättas i syfte att
skydda vatten som ska användas till dricksvattenproduktion och kompletterar grundläggande miljölagstiftning.
Enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram anges i åtgärd 5 att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen och att kommunerna behöver särskilt anordna
erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn.
I Osby kommun finns fem allmänna vattenverk där vattentäkterna är skyddade av vattenskyddsområde. Det finns inga enskilda större vattentäkter
inom kommunen som försörjer fler än 50 personer eller där uttaget är mer
än 10 m3/dygn. Hushåll som ej är anslutna till kommunalt VA har egen vattentäkt (brunn för grundvattenuttag).
För att skydda enskilda vattentäkter finns möjligheten för kommunen att
införa lokala hälsoskyddsföreskrifter, med stöd av 40 § punkt 5 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter för att förhindra att olägenheter
för människors hälsa uppkommer. En väsentlig skillnad mot vattenskyddsområde är att dessa föreskrifter inte är ersättningsgrundande för berörda
verksamheter eller fastighetsägare. Det är därför viktigt att noga bedöma
behovet av inrättande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för enskilda vattenbrunnar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått med miljö- och byggJusterandes sign
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enheten i frågan. Enheten bedömer att det i dagsläget inte finns behov av att
införa lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för enskilda vattenbrunnar
då dessa omfattar relativt få fastigheter och föreskrifterna kommer att innebära inskränkningar för fastighetsägarna utan att ersättning utgår. Om behov
uppkommer i framtiden så kommer miljö- och byggenheten ta initiativ till
förändring av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. En eventuell förändring
av föreskrifterna bör föregås av en inventering omfattande kommunens geografiska område så att samtliga vattentäkter som bedöms behöva skydd behandlas i ett sammanhang.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 5 maj 2021, § 45.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag vattenskydd även enskilda brunnar”,
daterad den 27 april 2021, från förvaltningschef, Mathias Karlsson.
Medborgarförslag från Margaret Engdahl, inkom 2020-10-01
Kommunfullmäktiges beslut. 2020-10-19, § 112, dnr KS/2020:376 om remiss till samhällsbyggnadsnämnden och SBVT.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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