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Nicklas Mauritzson (SO) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SO) § 31-39 
Mats Emstsson (C) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SO)§ 40-46 
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Mats Emstsson (C) § 31-39 
Lars Andreasson (S) 
Afraa Oubied (C) § 31-39 
Magnus Augustsson (C) 
lngmar Bemthsson (S) 
Ida Gustafsson (C) 
Roger Neckelius (S) 
Elisabeth Vestergård (S) 

Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Petra Gummesson, kommundirektör 
Julia Billinger, kommunikatör 
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
Cindy Balte, verksamhetscontroller 
Malin Mattsson, miljöinspektör 
Caroline Dahlman, kommunikatör 
Tove Hagman, Eurowind Energy § 39 
Anders Widman, Eurowin Energy § 3 9 
Jenny Nilsson, talesperson för närboende § 43 
Ulf Johansson, talesperson för närboende § 43 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 31 Upprop och protokollets justering 
Dnr 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som 
tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens 
protokoll. 

- Ordförande meddelar att justeringen äger rum onsdagen den 6 
februari 2023, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 32 Godkännande av dagordning 
Dnr 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Robin Hallberg (SD) yrkar på att initiativärendet från sverigedemokraterna 
gällande vindkraftverk läggs till dagordningen. 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen medger att detta extra ärende tas 
upp under dagens sammanträde. Kommunstyrelsen medger detta. 

I Utd.-agshesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 33 Anmälningar till kommunstyrelsen 2023 
Dnr 2023-00007 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälda handlingar läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit: 

Resultaträkning avseende januari 2023, SBVT 

Viktig information till personuppgiftsansvarig Osby kommun, KP A Pension 

Epost, Information om nämndemannaval 2023, Domstolsverket 

Information om nämndemannaval 2023, Domstolsverket 

Protokoll, styrelsesammanträde 2023-01-16, Industrihus i Osby AB 

Protokoll, styrelsesammanträde 2022-12-21, Trygghets- och 
räddningscentralen i Skåne Nordost AB 

Protokoll, styrelsesammanträde 2023-01-19, Fjärrvärme i Osby AB 

Granskningsrapport, uppföljning av granskning av inköp och upphandling, 
Revisionsbyrå EY 

Verksamhets berättelse 2 022, Skåne Nordost 

Verksamhetsberättelse 2022, Barnahus Nordöstra Skåne 

I Utd,-agsbestydrand, 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 34 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
2023 
Dnr 2023-00006 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälda delegationsbeslut godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde: 

Delegationsbeslut kommundirektören 

Antal delegationsbeslut: 2 

Delegationsbeslut ekonomi- och utvecklingschef 

Antal delegationsbeslut: I 

Delegationsbeslut administrativ chef 

Antal delegationsbeslut: I 

I Utd,agsbesty,kande 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 35 Information 
Dnr 

Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef, informerar 
kommunstyrelsen om aktuella händelser inom kommunen. Bland 
annat tas det upp om hur nämndernas bokslut för 2022 ser ut där ett 
minus om 19 miljoner har redovisats samt om bristerna i kommunens 
prognosarbete i nämnderna och hur man har för avsikt att hantera det 
framöver. 

Emma Frostensson, förvaltningschef, informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom kommunen. Bland annat tas det upp om 
att förvaltningen fått sin förstudie om Inkluderande 
kompetensförsörjning godkänd, en utbildning som Sveriges 
kommuner och regioner håller för socialnämnder i Sverige samt så 
presenteras en nyckeltalsredovisning. 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

Justerandes si ' atur 

§ 36 FAV Intern kontroll AoV 2023 
Dnr 2022-00391 

Kommunstyrelsens beslut 

Intern kontrollplan 2023 för Arbete och välfärd godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska 
årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområden. 

I planen anges bland annat vilka rutiner/system som ska följas upp, 
kontrollmoment och när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas 
resultat och eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. 

Utifrån en bruttolista med risker föreslår förvaltningen följande fyra risker 
för vilka kontrollmoment planeras under 2023; 

- Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap 

- Lagstadgad utredningstid hålls ej 

- Information försvinner på grund av problem med verksamhetssystemet 
Treserva 

- V erksamhetssystem ej användarvänligt och bristande support 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. Bedömning kring 
eventuella konsekvenser för barn kommer ske i samband med uppföljning av 
de interna kontrollpunkterna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 §3 

Intern kontrollplan 2023 Arbete och välfärd 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-12 

Beslutet skickas till 

Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärd 

I Utdragsbosty,kande 
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Kommunstyrelsen 

§ 37 Intern kontroll 2023 
Dnr 2023-00005 

Kommunstyrelsens beslut 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

- Fastställer kommunstyrelseförvaltningens förslag till intern 
kontrollplan för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa 
en plan för intern kontroll. 

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 
2023 för de olika verksamheterna inom ansvarsområdet. 

Förvaltningen har utgått från en bruttorisklista för att sedan välja ut punkter 
med hög risk alternativt konsekvens till internkontrollplan. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Bes I utsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 7 

Intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar och enheter 

I Utdragsbestydrande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 38 Utbildning i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde 2023 
Dnr 2023-00058 

Cindy Balte, verksamhetscontroller, utbildar kommunstyrelsen i den 
nya styrmodellen och budgetprocessen. 

Beslut om ny styrmodell inför 2023 tog under hösten 2022 där en av 
bakgrunderna var att man ville att politiska prioriteringarna ska bli 
mer styrande och generera en tydligare koppling mellan mål och 
budget. En enkel och tydlig modell för politiker, tjänstepersoner och 
kommuninvånare var målet. 

Revisorernas granskning ligger till grund för den nya 
budgetprocessen men även den ändrade styrmodellen gör att 
budgetprocessen behöver förändras. 

Politikens vilja, genom de politiska målen, ska bli styrande i 
budgetprocessen. 

Ett samlat budgetförslag för hela kommunen som lämnas till 
budgetberedningen ska göra att man undviker stuprörstänk 

I Utdngsbestyd<and, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 39 Besök av Eurowind Energy 
Dnr 25811 

Kommunstyrelsens beslut 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Tove Hagström och Anders Widman presenterar Eurowind Energys 
inledande tankar och planer på vindkraftpark i Liasjön i norra delarna av 
kommunen. · 

Energibehovet för Osby kommun är 127 GWh. Störst potential av de platser 
kommunen har pekat ut för eventuell vindkraft ger Liasjön med 322 GWh/år 
motsvarar 16 100 eluppvärmda villor. Det presenteras även hur 
vindkraftparken kan bidra till effektiv fjärrvärmeproduktion. 

Vindkraft lyfts fram som ett alternativ för att möta framtida energibehov 
samt att den är förnybar och miljövänlig. Den kan även byggas ut snabbt och 
har lägst kostnad per kilowatt. 

Anders fortsätter att berätta om en framtidsvy om att vindkraft kan vara en 
del av ett energicenter där förnybar energi är en del av förutsättningen. Med 
ett energicenter kan man koppla upp sig mot fjärrvärmebolag, skapa gröna 
bränslen för drivmedel till både industri och tung transport. I förlängningen 
även bränsle till flyg och båt. En presentation av Thorup Sletten, i Danmark, 
ges där man har kopplat en värmepump till vindparken som värmer vatten 
vid låga elpriser och kan därmed hjälpa fjärrvärmebolaget sänka sina 
kostnader med 20-40 procent. 

Tove redogör för vägen till en tillståndsansökan och i fallet för Liasjön 
befinner man sig på steg ett och två parallellt. Det handlar om utredning och 
avgränsningssamråd. Detta är en fas som tar väldigt lång tid då man behöver 
göra vissa utredningar kring arter under flera perioder för att fastställa att 
man kan bygga eller inte. När sedan en ansökan väl skickas in är det både 
Länsstyrelsen och kommunen som ska tycka till i frågan. Det kommunala 
ställningstagandet handlar om ifall det är lämplig markanvändning och om 
vindparken harmoniserar med kommunens planer. För kommunens del är det 
kommunfullmäktige som kommer fatta beslutet om en vindkraftspark eller 
inte. 

I Utdrngsbesty,kande 

Sida 
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Kommunstyrelsen 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

§ 40 Medborgarförslag - Mindre solcellspark 
Dnr 2022-00245 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå medborgarförslaget 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommen 3 0 juni 2022 föreslår föreslagställaren att en 

solcellspark upprättas på mark som kommunen äger vid Östra Gränsgatan. 

Förslagsställaren föreslår vidare: 

* Att en arbetsgrupp utses som på bästa sätt förverkligar motionens syfte 

* Att utreda om kommunen själv skall ansvara för och äga anläggningen 

eller utarrendera området till seriöst bolag. 

* Att utreda om det finns stora ekonomiska fördelar med att ha samma 

leverantör för nättjänster, elinköp samt inköp av el från kommunens 

samtliga produktionsanläggningar samt få relevanta utbildningar i 

energieffektiviseringar i kommunens anläggningar. (motionären hävdar 

med bestämdhet att det finns stora fördelar med detta synsätt) 

Kommunstyrelsens beslutade 2022-10-05 § 192 att remittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Samhällsbyggnad har fyra intressenter att anlägga solcellsanläggningar i 

Osby kommun. En markanvisning är tecknad och går ut 2023-06-21. 

När det gäller området som föreslås i medborgarförslaget har 

samhällsbyggnad också tittat på området och kommit fram till att det inte 

lämpligt. Dels ligger det nära skola och bostäder med insyn. Dels är det 

utarrenderad åkermark där länsstyrelsen är restriktiv med godkännande. Det 

går en kraftledning genom området som ska hållas avstånd från. Vi har 

föroreningar som läcker från den gamla tippen i Marklunda där 

reningsdammar har diskuterats av ekologen för att förbättra utsläppen i 

Osbysjön. 

I Utd.-agsbestyrkande 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

När det gäller frågan om kommunen kan bygga i egen regi, så anser 

samhällsbyggnad att det inte är aktuellt. Kommunen bygger solceller i 

samband med egna byggnader på tak för eget bruk inom kommunens olika 

fastigheter. 

Det finns inget utrymme i investeringsbudget 2023-2025 att göra 

investeringar i solcellsparker. Det är också tveksamt om det ingår i det 

kommunala uppdraget. Samhällsbyggnad är varken bemannad eller har 

kompetensen att börja konkurrera med de stora solcellsbolagen på 

marknaden. 

Kommunens upphandling av el sker tillsammans med ett stort antal 

kommuner i Skåne och är inte aktuellt att ändra. 

Tre intressenter förs nu en dialog med. Fyra förslag till platser för 

solcellsanläggningar har skickats till intressenterna. Dessa områden är 

inventerad av ekologen och kan fungera utifrån naturvårdsintressen. 

Det som i nuläget är aktuellt är arrendeavtal och förhandlingar pågår om 

villkor och vilka ytor som blir aktuella med intressenterna. 

Det är det länsstyrelsen som prövar tillstånden. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 19 december 2022 § 129 

Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-12-08 

Medborgarförslag "Mindre solcellspark" inkommen 30 juni 2022 

Beslutet skickas till 
Förslagsställare 

I Utd,agsbestyrlrnnd, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

Justerandes si tur 

§ 41 Osby tåg - Val av ledamot samt ersättare 
Dnr 2022-00317 

Kommunstyrelsens beslut 

Som ledamot och ersättare vid Osby tåg utses 

Ledamot: 

Lotte Melin (C) 

Ersättare: 

Lars Andreasson (S) 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar på att Lotte Melin (C) väljs till ledamot. 

Daniel Landin (S) yrkar på att Lars Andreasson (S) väljs till ersättare. 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar 
besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar 
besluta i enlighet med Daniel Landins (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-01-18 § 10 

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
Löneadministratör Johanna Olsen 
Nämndsekreterare Patrik Lindelöf 

I Utd.-agsbestyrl<ande 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 42 Plangrupp 
Dnr 25823 

Kommunstyrelsens beslut 

Osby kommuns plangrupp består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
beredningen från samhällsbyggnadsnämnden samt presidiet från 
miljö- och byggnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Larsson (C) informerar om att det har först en diskussion kring vilka 
som ska ingå i kommunens plangrupp. I dagsläget är det kommunstyrelsens 
arbetsutskott tillsammans med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
som har utgjort gruppens medlemmar. Samhällsbyggnadsnämnden har för 
avsikt att ta bort sitt arbetsutskott och istället jobba med beredning. Det har 
även lyfts en vinning med att få med sig miljö- och byggnämnden i denna 
grupp för att ha med sig hela kedjan 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Lotte Melin (C) yrkar på att det i beslutet står att det är 

samhällsbyggnadsnämndens beredning som ingår i gruppen. 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta 
i enlighet med Lotte Melin ( C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
beslutar så. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, daterat 2023-01-18, § 9 

Beslutet skickas till 
Valda ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsnämndens beredning 
Miljö- och byggnadsnämndens presidium 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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§ 43 Vindkraftpark Liasjön 
Dnr 25842 

Kommunstyrelsens beslut 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Jenny Nilsson och Ulf Johansson presenterar sina och de närboendes 
synpunkter till den av Eurowind Energy tilltänkta vindkraftsparken i Liasjön. 
Vikt läggs vid eko-turism som bedrivs i området, påverkan som 
vindkraftsparken kommer ha på nyinflyttning, närboendes vardag och 
ekonomi i form av värderingar av fastigheterna, sällsynt djurliv som har sina 
revir i området, förändringar i landskapsbilden samt ljudnivå, 
skuggbildningar, vägdragningar, oönskad belysning och säkerhetsrisker med 
vindkraftsparken. Även eventuell påverkan på miljö belystes: erosion av 
turbinblad, kvarlämnande av betongfundament efter nedmontering samt 
vilka risker ett oljeläckage kan medföra. 

I Utd,agsbesty,kande 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

§ 44 Initiativärende - Vindkraft (SD) 
Dnr 2023-00068 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet remitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanfattning av ärendet 

Vi har genom media fått information om att det planeras att byggas 
vindkraftverk i Osby kommun och att kommunen dessutom haft möten med 
bolaget som driver projektet. 

För kommuninvånarnas bästa motsätter vi oss denna plan och kommande 
likartade projekt. 

Boende i området som kommer att påverkas har organiserat sig och driver 
kampanj för att slippa de dåliga konsekvenser som vindkraft skulle innebära 
för dem. Vi Sverigedemokrater i Osby ser inga fördelar med att det byggs 
och drivs vindkraftverk i Osby kommun och vi vill dessutom värna de 
landsbygdsbor som vill slippa alla negativa konsekvenser av vindkraft. 

Om Osby kommun förblir vindkraftsfri slipper vi en mängd onödiga problem 
och risker som kan drabba såväl kommunen som de boende i området samt 
de som besöker området för rekreation. 

Om det föreslagna projektet genomförs kommer Osby kommun att få ta 
ansvaret för alla risker och konsekvenser som kommunen och de boende kan 
råka ut för utan att få något i gengäld. Varför gå vidare med alla risker och 
konsekvenser när projektet bara är avsett att leda till att utnyttja naturen i 
Osby och berika utländska bolag och markägaren? 

Sverigedemokraterna Osby yrkar därför: 

Att Osby kommun avslår allt byggande av vindkraft i kommunen, 
undantaget verk under 20 meters tomhöjd. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar på att ärendet remitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Tommy Augustsson (S) yrkar bifall till Niklas Larssons (C) yrkande. 

Justeran:~atur 

1· 1~1 \ .v --· 
I Utdnlgsbosty,-kand, 

Sida 
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~OSBY 
\(yKOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-02-01 

Kommunstyrelsen 

\ 
I 

Justerandes si atur 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta 
i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
beslutar så. 

Bes I utsunderlag 

Initiativärende - Vindkraft, daterat 2023-01-30 från Sverigedemokraterna 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

I Utd,-agsbestyrl<and, 

Sida 
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