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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 1 Upprop och protokollets justering 
Dnr 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Lantlin (S) till justerare 
som tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens 
protokoll. 

Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 23 
januari 2023, klockan 13.00 

I Utdragsbosty,kande 

Sida 
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\ 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dnr 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande extra ärende önskas tas upp: 

Plangrupp 

Osbytåg 

Beslutsgång 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott medger att dessa 
extra ärende tas upp under dagens sammanträde. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott medger detta. 

I Utdragsbesty,kand, 

Sida 

5(16) 



fViOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 3 FAV Intern kontroll AoV 2023 
Dnr 2022-00391 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

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 

Verksamhetssystem 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 

Intern kontrollplan 2023 Arbete och välfärd 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-12 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrl<and, 

Sida 
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§ 4 Ekonomisk diskussion, Hälsa- och 
omsorgsnämnden 
Dnr KS/2022:2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Ge nämnden i uppdrag att, vid rapporterat underskott i 
budgetuppföljning, redovisa: 

• Detaljerad åtgärdsplan för att nå budget i balans 2023 

Åtgärdsplanen ska visa när åtgärderna genomförs och vilken 
ekonomisk effekt varje åtgärd ger. 

- Nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, maj, 
september och november för fortsatt uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa och omsorgsnämndens presidium, på mötet bestående av ordförande 
Jimmy Ekberg (C) och vice ordförande Maria Reimer (S), tillsammans med 
områdeschef Mensur Numanspahic presenterar nämndens åtgärder för att 
undvika underskott vid 2022 års bokslut samt redovisar för de åtgärder som 
nämnden vidtagit eller kommer vidta 2023 för att hålla budget i balans. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Niklas Larsson yrkar på att Ge nämnden i uppdrag att, vid rapporterat 
underskott i budgetuppföljning, redovisa: 

Detaljerad åtgärdsplan för att nå budget i balans 2023 

Åtgärdsplanen ska visa när åtgärderna genomförs och vilken ekonomisk 
effekt varje åtgärd ger. 

Nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, maj, september 
och november för fortsatt uppföljning. 

Justera~ atur 

~ ~I 
I Utdrngsbestyrkande 

Sida 
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Propositionsord ninga r 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om kommunstyrelsens 
arbetsutskott avser besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Presidiet i hälsa- och omsorgsnämnden 

F örvaltningschef Helena Ståhl 

Justerandes signj ur 

\ b7_( I 

I Utd.-agsbesty,kande 

Sida 
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Justerandes sig atur 

§ 5 Ekonomisk diskussion, 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr KS/2022:2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Ge nämnden i uppdrag att, vid rapporterat underskott i 
budgetuppföljning, redovisa: 

• Detaljerad åtgärdsplan för att nå budget i balans 2023 

- Åtgärdsplanen ska visa när åtgärderna genomförs och vilken 
ekonomisk effekt varje åtgärd ger. 

- Nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, maj, 
september och november för fortsatt uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämndens presidium, på mötet bestående av ordförande 
Lotte Melin (C) och vice ordförande Lars Andreasson (S), tillsammans med 
förvaltningschef Mathias Karlsson presenterar nämndens åtgärder för att 
undvika underskott vid 2022 års bokslut samt redovisar för de åtgärder som 
nämnden vidtagit eller kommer vidta 2023 för att hålla budget i balans. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Niklas Larsson yrkar på att Ge nämnden i uppdrag att, vid rapporterat 
underskott i budgetuppföljning, redovisa: 

Detaljerad åtgärdsplan för att nå budget i balans 2023 

Åtgärdsplanen ska visa när åtgärderna genomförs och vilken ekonomisk 
effekt varje åtgärd ger. 

Nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, maj, september 
och november för fortsatt uppföljning. 

I Ut<hagsbestyrkande 

Sida 
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Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om kommunstyrelsens 
arbetsutskott avser besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Presidiet i samhällsbyggnadsnämnden 

Förval tningschef Mathias Karlsson 

Justerandes signaM V..!' I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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§ 6 Ekonomisk diskussion, Barn- och 

utbildningsnämnden 

Dnr KS/2022:2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Ge nämnden i uppdrag att, vid rapporterat underskott i 
budgetuppföljning, redovisa: 

• Detaljerad åtgärdsplan för att nå budget i balans 2023 

- Åtgärdsplanen ska visa när åtgärderna genomförs och vilken 
ekonomisk effekt varje åtgärd ger. 

- Nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, maj, 
september och november för fortsatt uppföljning. 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens presidium, på mötet bestående av 
ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) och vice ordförande Elisabeth 
Vestergård (S), tillsammans med förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson 
presenterar nämndens åtgärder för att undvika underskott vid 2022 års 
bokslut samt redovisar för de åtgärder som nämnden vidtagit eller kommer 
vidta 2023 för att hålla budget i balans. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar på att Ge nämnden i uppdrag att, vid rapporterat 
underskott i budgetuppföljning, redovisa: 

Detaljerad åtgärdsplan för att nå budget i balans 2023 

Åtgärdsplanen ska visa när åtgärderna genomförs och vilken ekonomisk 
effekt varje åtgärd ger. 

Nämnden kallas till kommunstyrelsens arbetsutskott i mars, maj, september 
och november för fortsatt uppföljning. 

I Ut<h-agsbestyrl<and, 

Sida 
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\ 
Justerandes si natur 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om kommunstyrelsens 
arbetsutskott avser besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Presidiet i barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef Åsa Hallen Olofsson 

I Utd,agsbestyd<ande 

Sida 
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§ 7 Intern kontroll 2023 
Dnr 2023-00005 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Fastställa 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 

Intern kontrollplan 2023 för kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdragsbestydrond, 

Sida 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 8 Osby Hockeyklubb, presentation av 
renoveringsförslag 
Dnr 2023-00015 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Dahlqvist, Sven Wästergård och Ted Holmgren presenterar Osby 
Ishallsförenings förslag till om/tillbyggnad/renovering av befintlig ishall i 
Osby kommun för kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I Utdrngsbesty,kande 

Sida 

14(16) 



fi\?iQSBY 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 9 Plangrupp 
Dnr 2023-00010 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

Osby kommuns plangrupp består av kommunstyrelsens arbetsutskott, 
presidiet 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 

Niklas Larsson (C) yrkar på att Osby kommuns plangrupp består av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, presidiet från samhällsbyggnadsnämnden 
samt presidiet från miljö- och byggnämnden. 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om kommunstyrelsens 
arbetsutskott avser besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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§ 10 Osby tåg 
Dnr 2022-0031 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Val av ledamot samt ersättare i Osbytåg AB sker på 
kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Det informeras för kommunstyrelsens arbetsutskott om att kommunstyrelsen 
bör utse ledamot samt ersättare i Osbytåg AB då detta tidigare gjorts av 
Industrihus i Osby AB. Det bolaget ska likvideras och arbetet med det har 
påbörjats, därför behöver ledamot samt ersättare utses från ägaren i form av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar på att val av ledamot samt ersättare i Osbytåg AB 
sker på kommunstyrelsens sammanträde den 1 februari 2023. 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordförande frågar om kommunstyrelsens 
arbetsutskott avser besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar så. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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