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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Sammanträdesrum Osby klockan 08:30-14:40 

Niklas Larsson (C), ordförande 
Daniel Landin (S) § 106-130, 132 
Lars Andreasson (S) § 131, tjänstgörande ersättare för Daniel Landin (S) 
Jonas Mattsson (SD) 
Lotte Melin (C) 
Johnny Ahlqvist (S) 
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Sonja Svenle Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Svensson (M) 
Agneta Malm (S) 
Nicklas Mauritzson (SD) tjänstgörande ersättare för Jörgen Nilsson (SD) 
Dag lvarsson (M) tjänstgörande ersättare för Lars-Anton lvarsson § 106-124 
Lars-Anton lvarsson (M) § 124-130, 132 
Mats Ernstsson (C) § 131, tjänstgörande ersättare för Lars-Anton lvarsson (M) 
Arne Gustavsson (S) 
Kenneth Nordqvist (SD) tjänstgörande ersättare för Hans Persson (S) 
Maria Högberg Owiredu (KD) 
Tommy Augustsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare: 
Mats Ernstsson (C) 106-130, 132 
Lars Andreasson (S) § 106-130 
lngmar Berntsson (S) 
Karin Augustsson (S) 
Johannes Lindberg (SD) 
David Mannheimer (L) 

Roger Neckelius (S) 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Petra Gummesson, kommundirektör 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Amanda Svensson vik. kommunsekreterare 
Lisa Widbom, 1 :e socialsekreterare 
Carina Alpar, enhetschef 
Camilla Hallberg, controller 
Johanna Lindhe, administrativ chef 
Karin Wikingsson, kommunikatör 
Eva Andersson, förvaltningschef 
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 
Daniel Lantz, revisor 

Daniel Landin § 106- 130, 132, Lars Andreasson (S) § 131 

Kansliet, Osby kommun, tisdagen den 7 juni 2022 klockan 13:00 

-----------------------
Amanda Svensson 

Niklas Larsson (C) 

Daniel Land in 106- 130, 132 Lars Andreasson S 131 

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

Kommunstyrelsen 

2022-06-01 

2022-06-08 Datum då anslaget tas ned 

Kansliet, kommunhuset i Osby 

Amanda Svensson 
Comfact Signature Referensnumm er: 13 77913 

Paragrafer 106-132 

2022-07-01 
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1'1!_~ KOMMUN Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign 

Ärendelista 

§ 106 Upprop och protokollets justering 

§ 107 Godkännande av dagordning 

§ 108 Anmälningar 

§ 109 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 110 Sekretess - Beslut enligt 14 § L VU 

§ 111 Sekretess - Beslut enligt 14 § L VU 

§ 112 Information Emma Frostensson 

§ 113 F AV Budgetuppföljning efter april 2022 

§ 114 Utbildningsutbud Osby Komvux 2023 

§ 115 Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare 

§ 116 Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS 

§ 117 Information kommundirektören 

§ 118 Revidering av ordningsföreskrifter för Osby kommun 

§ 119 Information Johan Dalen/Svenskt näringsliv (rankingen) 

§ 120 Taxor och avgifter inom Kultur och fritid för 2022 

§ 121 
Slutbetänkande fullmäktigeberedningen för kultur- och 
fri tidsanläggningar 

§ 122 Bidrag Osby näringsliv 2022 

§ 123 Beslut om ansvarsfrihet - AV Media Skåne 2021 

§ 124 Ändring av bolagsordningen, Osby Nova 

Expedierat 

Comfact s Lrnture ReferenLummer: 13779 13 

Utdragsbestyrkande 

I 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 125 Uppföljning kommunstyrelseförvaltningen efter april 2022 

§ 126 Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun 

§ 
127 

Medborgarförslag, handikappanpassning och LED-belysning utav 
promenadstråket runt Hjärtasjön 

§ 
128 

Medborgarförslag, Inrätta gångbana från riksväg 15 till Karl Johans 
väg 

§ 129 Begäran av medel för uppstädning av mellanlagret 2022 

§ 130 Fastighetsinvestering Familjehuset 

§ 131 Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1 

§ 132 Revisionens granskning av kommunstyrelsens budgetprocess 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 106 

Upprop och protokollets justering 

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

Ordförande meddelar att justeringen äger rum tisdagen den 7 juni 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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Sida 

5(39) 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 107 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 

Comfact St1ature ReferenLummer: 13 779 13 I 



FJvlOSBY 
\/!_~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 108 

Anmälningar 

KS/2022:201 006 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit: 

KS/2022:60 
Protokoll, Bolagsstämma Unikom, 24 mars 2022 
Protokoll, Bolagsstämma Unikom, 22 april 2022 

KS/2022:51 
Kallelse, Styrelsemöte SBVT, 18 maj 2022 
Protokoll, Årsstämma SBVT, 21 april 2022 
Protokoll, Styrelsemöte SBVT, 21 april 2022 
Protokoll, Konstituerande styrelsemöte SBVT, 21 april 2022 
Dagordning, Styrelsesammanträde SBVT, 18 maj 2022 

KS/2022:201 
Protokoll, Revisionssammanträde, 11 april 2022 

KS/2022:58 
Protokoll, Årsstämma Industrihus Osby AB, 2 maj 2022 

KS/2022:65 
Verksamhetsplan 2023, Sydarkivera 

KS/2022:208 
Sammanträdesplan 2023, Sveriges kommuner och regioner 

KS/2022:210 
Skrivelse, Mottagande av flyktingar från Ukraina, Famna och Fremia 
Exempelsamling, Famna och Fremia 

KS/2022:43 
Protokoll, Årsstämma Fjärrvärme i Osby AB, 19 maj 2022 
Bolagsordning 2022, Fjärrvärme i Osby AB 
Ägardirektiv, Fjärrvärme i Osby AB 
Granskningsrapport 2021, Lekmannarevisionen i Fjärrvärme i Osby AB 
Revisionsberättelse 2021 för Fjärrvärme i Osby AB, Ernst & Young 
Årsredovisning 2021, Fjärrvärme i Osby AB 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

KS/2022:59 
Rapport, Bolagsstämma, Kommunassurans Syd AB 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 109 

Anmälan av delegationsbeslut 

KS/2022:91 700 

Kommunstyrelsens beslut 
- Anmälda delegationsbeslut godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde: 

Delegationsbeslut, kommundirektör 
Antal delegationsbeslut: 1 

Delegationsbeslut Barn och Familj, april 
Antal delegationsbeslut: 32 

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, april 
Antal delegationsbeslut: 545 

Delegationsbeslut familjerätt, april 
Antal delegationsbeslut: 13 

Delegationsbeslut IFO vuxna, april 
Antal delegationsbeslut: 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 112 

Information Emma Frostensson 

F örvaltningschef Emma Frostensson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom arbete- och välfärdsförvaltningen. Bland 
annat tas det upp om översyn av styrdokument, överenskommelse 
med arbetsförmedlingen och inkluderande kompetensförsörjning. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 113 

FAV Budgetuppföljning efter april 2022 

KS/2022: 17 042 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljningen för Arbete och välfärdsförvaltningen med ett 
prognostiserat positivt resultat på 3 261 tkr, avseende april 2022, 
godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbete och välfärdsförvaltningen prognostiserar ett positivt resultat på 3 261 
tkr för april månad. Den främsta orsaken är lägre personalkostnader och då 
framför allt på grund av att tjänster ej är återbesatta. Utöver lägre 
personalkostnader prognostiseras även ett positivt resultat för placeringar 
inom vuxenenheten samt för statliga bidrag på Komvux och inom Barn och 
familj. 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på knappt 150 tkr. 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på cirka 250 tkr. 
Verksamheten har ökat prognosen för köp av huvudverksamhet, kostnad för 
utbildning i annan kommun och på distans via NTI, och går där över budget 
med cirka 1 200 tkr. Personalkostnaderna samt material på 
svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock har verksamheten 
också ökat prognosen vad gäller statliga bidrag. 
Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 
1 500 tkr. Det är en klar förbättring sedan föregående prognos och det beror 
uteslutande på sänkta prognoser för placeringar inom missbruk/beroende 
och våld i nära relationer. 
Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på knappt 1 500 tkr. Det 
beror på lägre personalkostnader samt ett icke budgeterat statligt bidrag. 

Bes I uts underlag 
Tjänsteskrivelse "F AV Budgetuppföljningar 2022" daterad 2 maj 2022 från 
förvaltningschef Emma Frostensson och controller Camilla Hall berg. 
Stratsysrapport Uppföljning april 2022 Arbete och välfärdsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Camilla Hallberg, controller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 114 

Utbildningsutbud Osby Komvux 2023 

KS/2022:170 615 

Kommunstyrelsens beslut 
Utbildningsutbud på Osby Komvux 2023 beslutas enligt de kurser 
som finns angivna i denna tjänsteskrivelse avseende SFI, kurser på 
grundläggande nivå samt kurser på gymnasial nivå 

Förvaltningen har rätt att genomföra enstaka kurser utöver de som 
finns angivna i denna tjänsteskrivelse om de kan genomföras med 
befintliga resurser 

Förvaltningen har rätt att, vid lågt söktryck, pausa vissa av de 
angivna kurserna på grundläggande- samt gymnasial nivå och 
förlägga dem på NTI alternativt bevilja i annan kommun 

Inom yrkesvux ska svetsutbildning, undersköterskeutbildning samt 
barnskötare/elevassistensutbildning hållas. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Följande kurser på SFI, grundläggande- och gymnasial nivå, föreslår 
förvaltningen ska erbjudas på Osby Komvux/Lärcenter under 2023; 

SFIA, B, C, D 

Kurser på grundläggande nivå; 

Svenska som andraspråk delkurs 1-4 

Svenska, delkurs 1-4 

Engelska 1-4 

Matematik 1-4 

Kurser på gymnasial nivå, 

Svenska 1-3 

Svenska som andraspråk 1-3 

Engelska 5-7 

Sida 

13(39) 
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\{!_~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Matematik 1 abc samt 2 abc 

Naturkunskap lal, la2 och lb, 2 

Historia lal, la2, lb, 2a och 2b 

Övriga kurser 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Övriga kurser som krävs för vidare studier på högskola/universitet 
alternativt för examensbevis erbjuds vid behov via NTI alternativt i annan 
kommun. Om förutsättning och utrymme finns hos egen personal kan dessa 
kurser ibland även ges i egen regi. 

Yrkesutbildningar 

Förvaltningen bedriver i dagsläget tre yrkesutbildningar på gymnasial nivå; 
svetsutbildning, undersköterska samt barnskötare/elevassistent. 

Svetsutbildning - Våra vuxenelever samläser med gymnasieelever, men 
förvaltningen får enligt nuvarande hantering endast tillgång till 
yrkesvuxplatser under förutsättning att gymnasieskolan ej har sökande till 
alla platser. Historiskt har det landat i att Yrkesvux har cirka två platser att 
erbjuda till vuxenelever. Vi har i dagsläget tre-fyra sökande till 
svetsutbildningen på yrkesvux varav tre är kvinnor. 

De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-2022 - 12 sökande plus 
1 rikssök varav 6 är behöriga, till 12 platser, samt 1 sökande till 4 IM 
platser. 

Förvaltningens bedömning är att det bör finnas utbildningsplatser avsatta för 
vuxenutbildningen, ett beslut som måste fattas i samråd med barn och 
utbildningsnämnden. Detta för att förvaltningen ska kunna planera och 
dimensionera utbildningsutbud. Planerad start för svetsutbildningen är i 
augusti 2023. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens 
om jobben som svetsare de kommande fem åren. Det innebär att personer 
som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora 
möjligheter till arbete. 

Undersköterska- De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-
2022 - 8 sökande varav 8 behöriga till 20 platser. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens 
om jobben som undersköterskor de kommande fem åren. Det innebär att 
personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha 
mycket stora möjligheter till arbete. 

Utbildningen inom vård och omsorg planeras att starta i augusti 2023 med 
avslut i december 2024. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Barnskötare/elevassistent - De preliminära ansökningssiffrorna till 
gymnasiet ht-2022 - 9 sökande varav 9 behöriga till 20 platser, samt 2 
sökande till 2 IM platser ( att jämföra med 21 elever som läser i årskurs 1 ). 

Arbetsförmedlingens prognos för barnskötare är att det finns små till 
medelstora möjligheter till arbete fram till 2026. Däremot är prognosen för 
elevassistenter att det finns mycket stora möjligheter till arbete på fem års 
sikt. 

Ett alternativ är att ha kvar barnskötarprogrammet ytterligare en omgång. 
Det innebär ny start i augusti 2023, med avslut i december 2024. Ett annat 
alternativ är att göra mindre justeringar i utbildningens upplägg genom att 
tillföra två kurser och utbilda lärarassistenter istället för barnskötare. 

Lärarassistent är en funktion som skulle kunna avlasta lärare. Enligt 
Skolverket behöver lärare avlastas både för den egna arbetssituationens 
skull och för att fler elever ska få undervisning av behöriga 
lärare. Skolverket har identifierat sex områden som någon annan än just 
läraren kan arbeta med. Det är många skolor som har prövat det här, men 
Skolverkets generaldirektör tror att vi kommer att se mer utav det framöver 
och att skolan helt enkelt måste organisera verksamheten utifrån att fler än 
lärare behöver göra det arbete som skolan ska hantera. Dialog kring 
utformning av utbildning inom detta område bör tas med barn och 
utbildningsnämnden inför beslut. 

Finansiering 
Finansiering sker inom beviljad budgetram. 

Beslutet skickas till 
F örvaltningschef Eva Andersson 
Rektor Marie Olsson 
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MOSBY 
~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 115 

Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända 
invandrare 

KS/2022:161 615 

Kommunstyrelsens beslut 

Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt, daterad 2022-04-21 , antas. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Idag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som 
står långt från arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom 
vuxenutbildning. För huvudmän kan det innebära krav på särskilda insatser 
för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas 
behov och rätt till utbildning kan tillgodoses. 

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att 
inom komvux tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer 
som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund 
av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i 
programmet. 

Den sammanhållna utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända 
elevernas utbildningsbehov. Utbildningen ska innehålla utbildning i svenska 
för invandrare. Utbildningen ska även innehålla orienteringskurser och 
kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Även andra insatser som är 
gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen. 

Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana 
kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan 
i genomsnitt och följa en plan beslutad av hemkommunen, en så kallad 
utbildningsplan. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om 
utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på utbildningsplan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Finansiering 
Finansiering inom befintlig budgetram. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 77 
Tjänsteskrivelse "F AV Plan för sammanhållen utbildning för vissa 
nyanlända invandrare" daterad 3 maj 2022 från Emma Frostensson, 
förvaltningschef. 
Plan för sammanhållen utbildning för att stärka nyanländas etablering för 

nyanlända som har utbildningsplikt, undertecknad av rektor Marie Olsson 
och enhetschef Jennifer Engström, daterad 2022-04-21 

Beslutet skickas till 
F örvaltningschef Emma Frostensson 
Rektor Marie Olsson 
Enhetschef Jennifer Engström 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 116 

Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS 

KS/2022:171 750 

Kommunstyrelsens beslut 

BRIS beviljas verksamhetsbidrag för 2022 med 30 000 kronor. 

- Finansiering av verksamhetsbidrag till BRIS sker via verksamhet 
94007, till kommunstyrelsens förfogande 

Barn konsekvensanalys 
Se bifogad barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-21. 

Sammanfattning av ärendet 
BRIS har inkommit med en ansökan om bidrag för 2022 med en summa av 
30 000 kronor. 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris 
erbjuder professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon. 
Den stora efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att de under 2021 
hade 41 667 kurativa kontakter med barn och unga i den nationella 
stödlinjen, en ökning med 32 procent jämfört med 2020. Utöver den 
generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande ökningar 
noterats av samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp, 
självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld. 

2021 öppnade Bris syd upp regionala Brismottagningar runtom i landet. 
Brismottagningarna är ett initiativ utifrån många barns önskan om att få 
träffa en kurator på plats. Genom individ- och familjesamtal, lotsning till 
andra instanser och stöd i kontakt med myndigheter ger kuratorerna ett 
fördjupat och individuellt anpassat stöd till barn från våra regionala 
barnrättscenter. Bris erbjuder också gruppstöd för barn som har en förälder 
som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, för barn som bor i 
familjehem och för barn som har en förälder som tagit sitt liv. 

En viktig del av Bris uppdrag handlar om att stötta föräldrar och andra 
vuxna i barnets närhet. 

Bris arbetar också förebyggande genom Bris nätverk, en mötesplats för 
barnets rättigheter som samlar professionella som arbetar med och för barn. 
Syftet med nätverket är att möjliggöra dialog, kunskapspåfyllnad och 
erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor. En annan del av Bris förebyggande 
arbete är utbildningar i barnrättsfrågor. Bris erbjuder också digitala, 
kostnadsfria lunchföreläsningar som riktar sig till yrkesverksamma. 
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fVlOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Finansiering 
Bidrag för denna verksamhet finns inte med i Kommunstyrelsens ordinarie 
budget för år 2022. Förvaltningens förslag är att bidraget finansieras via 
verksamhet 94007, till kommunstyrelsens förfogande. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 76 

Tjänsteskrivelse "FAV Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS" daterad 21 
april 2022 från förvaltningschef Emma Frostensson. 

Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-21 

Ansökan om bidrag, BRIS - för alla barn alltid, daterad 2022-04-13 

BRIS Årsberättelse 2020 

BRIS långsiktiga plan 2021-2025 

BRIS stadgar, antagna 2021-05-29 

BRIS budget och prognos 2022-2023 

BRIS Årsrapport 2021 "Våld en del av barns vardag" 

Kriget i Ukraina: Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn och ung 

Beslutet skickas till 

Bris -Barnens rätt i samhället; Stortorget 29,211 34 Malmö 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Emma Frostensson, Förvaltningschef Arbete och välfärd 
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~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 117 

Information kommundirektören 

Kommundirektör Petra Gummesson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser 2022 och det tas bland annat upp om pris för 
Sveriges bästa avfallskommun, budgetberedningens arbete och 
hyresavtal med polisen gällande det nya blåsljushuset. 
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r\710SBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 118 

Revidering av ordningsföreskrifter för Osby kommun 

KS/2022:185 160 

Kommunstyrelsens beslut 

Parkskolans parkering samt skateparken vid sjöängen ska innefattas 
av de lokala ordningsföreskrifterna. 

Föreslå kommunfullmäktige 

Fastställa följande lydelser i allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Osby kommun 

Förtäring av alkohol 

§ 12 Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent, får 
inte förtäras på allmän plats inom de delar av Osby kommun som markerats 
på till dessa ordningsföreskrifter hörande kartor, se bilaga 1-3. Förbudet 
gäller inte för servering med tillstånd enligt alkohol/agen. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 

§ 18 För användning av .fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela 
Osby kommun krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av 
polismyndigheten. 

Användning av .fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan 
tillstånd av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21. 00 fram till 
klockan 01.00följande dag. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 
förskolor och skolor, boende inom vård- och omsorgsverksamheter eller 
kyrkogårdar och begravningsplatser samt där det bedrivs djurhållning och 
skötsel inom Osby kommun. 

Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter. 

Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 
Parkskolans parkering samt skateparken vid sjöängen ska innefattas av de 
lokala ordningsföreskrifterna. 

Sammanfattning 
Förändringar i lokala ordningsföreskrifterna föreslås på två punkter, dels § 
12 gällande alkoholförtäring på allmän plats, dels§ 18 gällande fyrverkeri. 

Sida 

21 (39) 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 

Cornfact Stnature ReferenLurnmer: 1377913 
I 



MOSBY 'lY KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Bägge dessa paragrafer har upplevts oklara med olika tolkningsmöjligheter 
av allmänhet, ordningsvakter och polisen. Förändringen innebär en tydligare 
reglering kring tidpunkt för fyrverkeri samt en tydligare geografisk 
avgränsning gällande alkoholförtäring. 

Förslaget gällande fyrverkeri grundar sig i de förutsättningar som politiken 
angav i samband med KS 12/1-22. 

Ska gälla hela kommunen, inte bara detaljplanerade delar 

Tidsbegränsat till 21 :00 - 01/02:00 

Särskild hänsyn ska tas till djur 

Processen 

En omvärldsbevakning har gjorts och man försökt att hålla sig till 
formuleringar som används inom Skåne. Just "hela kommunen" och 
"djurbesättningar eller liknande" är formuleringar som i princip inte 
förekommer. 

Säkerhetscheferna inom Skåne nordost har konsulterats med ett 
positivt resultat 

Konsulterat kommunens jurist. 

Gällande alkoholförtäring ändras områdets utbredning till att gälla hela 
centrala Osby, Bussterminalen i Lönsboda samt tågstationen i Killeberg. 
Ordningsföreskriften kompletteras med ett kartunderlag där gränslinjerna är 
tydligt markerade Bilagorna 1-3 

Bes I uts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-02 § 61 

Tjänsteskrivelse "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, 
ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor samt 
alkoholförtäring" daterad den 22 april 2022, från säkerhetschef Kim Olsen 

Bilaga 1. Karta Osby tätort 
Bilaga 2. Karta Lönsboda tätort 
Bilaga 3. Karta Killeberg tätort 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 119 

Information Svenskt Näringsliv Skåne 

Johan Dahlen, regionchef Svenskt Näringsliv Skåne, håller en 
presentation om företagsklimatet i Osby kommun baserat på den 
senaste undersökningen som gått ut till företagare i Sverige. Osby 
kommun har en hög svarsfrekvens från sina företagare och hamnar i 
resultatet över sverigesnittet. Resultatet är en ökning för fjärde året i 
rad för Osby kommun och företagarna lyfter fram att "minskad 
brottslighet och ökad trygghet" är den viktigaste faktorn för att 
företagsklimatet ska kunna förbättras ytterligare. 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 120 

Taxor och avgifter inom Kultur och fritid för 2022 

KS/2022: 184 806 

Kommunstyrelsens beslut 

Ordet "bidragsberättigad" tas bort från dokumentet om taxor och 
avgifter i punkt B "Övrig föreningsverksamhet". 

Föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna reviderade taxor och avgifter för 2022 

Besluts gång 
Yrkande 
Niklas Larsson (C) tilläggsyrkar på att ordet "bidragsberättigad" tas bort 
från dokumentet om taxor och avgifter i punkt B "Övrig 
föreningsverksamhet". 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta i enlighet med 
tilläggsyrkandet från Niklas Larsson (C) och finner att kommunstyrelsen gör 
så. 

Barn konsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur och fritidsenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen har haft 
ett uppdrag att göra en översyn av taxor och avgifter och återkomma till 
Kommunfullmäktige med ett nytt förslag med ökad tydlighet. 
Kultur- och fritidsenheten har gjort en översyn av taxor gällande 
samlings-lokaler där ett nytt förslag har tagits fram för att skapa en 
likvärdighet och tydlighet mellan lokaler och dess taxor. 

Besluts underlag 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-19 § 34 
Taxor och avgifter för kultur och fritid 2022 
Revidering taxor samlingslokaler 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 121 

Slutbetänkande fullmäktigeberedningen för kultur- och 
fritidsanläggningar 

KS/2022:183 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Dokumentet "Fastigheter och anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet i Osby kommun", daterad 2022-02-21, från 
fullmäktigeberedningen antas. 

Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att med utgångspunkt 
från fullmäktigeberedningens slutsatser och rekommendationer 
utarbeta ett "Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2031" 

Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skall 
i sitt arbete särskilt beakta möjligheterna till motion i alla åldrar för 
kommunens invånare ur ett folkhälsoperspektiv. 

Beslutsgång 
Yrkande 

Niklas Larsson (C) yrkar på följande: 
Dokumentet "Fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet 
i Osby kommun", daterad 2022-02-21, från fullmäktigeberedningen antas. 

Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att med utgångspunkt från 
fullmäktigeberedningens slutsatser och rekommendationer utarbeta ett 
"Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2031" 

Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skall i sitt 
arbete särskilt beakta möjligheterna till motion i alla åldrar för kommunens 
invånare ur ett folkhälsoperspektiv. 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om man ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-10-14, § 108, att starta en 
kommunfullmäktigeberedning för kommunens fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet. Coronapandemin under åren 2020 och 
2021 har försenat beredningens arbete. 
Av insamlat underlag framgår att kultur- och fritidslivet gått mot allt större 
mångfald och att den moderna människan efterfrågar specialintressen. 
Det senaste exemplet PADEL, har blivit efterfrågat, men det innebär inte till 
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~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

exempel att tennis försvinner. 
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över 
hur kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras 
på ett kostnadseffektivt sätt, samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som ska erbjudas. 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska 
prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar 
boendekommun 

Besluts underlag 
Fullmäktigeberedningen angående fastigheter och anläggningar för kultur- och 
fritidsverksamhet i Osby kommun 
Bilaga 1 Skåneidrotten, verksamhetsberättelse för Osby kommun 
Bilaga 2: Rörelsesatsning i skolan 
Bilaga 3: Rörelsekul 
Bilaga 4: Bunkeflostudien 
Bilaga 5: Slutrapport genomlysning samhällsbyggnad E&Y 
Bilaga 6: Enkätpresentation 
Bilaga 7: Kolada 
Bilaga 8: Lokal- och driftskostnader 
Bilaga 9: Flerårsplan investering 
Bilaga 10: Kultur- och fritidspolitiska programmet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MOSBY 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 122 

Bidrag Osby näringsliv 2022 

KS/2022 : 199 140 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen beviljar Osby näringsliv bidrag på 190 000 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Osby näringsliv har inkommit med ansökan om bidrag på 190 000 kr för 
evenemang och administration av bland annat företagsregister. Ansökan 
inkommer årligen för att genomföra olika aktiviteter i Osby kommun. 

Finansiering 
190 000 kr är avsatta i budget 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 83 
Tjänsteskrivelse " Ansökan om bidrag - Osby näringsliv 2022" daterad 8 
maj 2022 från Petra Gummesson, kommundirektör och Johanna Lindhe, 
administrativ chef. 
Ansökan om bidrag från Osby Näringsliv daterad 2022-04-26 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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MOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 123 

Beslut om ansvarsfrihet - AV Media Skåne 2021 

KS/2022:61 006 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för AV-Media Skåne godkänns. 

AV-Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet handlar om formellt godkännande av årsredovisning och berör inte 
barn. 

Sammanfattning av ärendet 
AV-Media Skåne har inkommit med årsredovisning 2021 för godkännande 
och beslut om ansvarsfrihet. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-02 
Skrivelse - Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
Protokoll inkl årsredovisning 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 124 

Ändring av bolagsordningen, Osby Nova 

KS/2021 :269 000 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Ändring av bolagsordning för org nr 556607-9678 fastställs 
innebärande namnändring från Osby Nova AB till Osby kommun 
Utbildnings AB. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina 
kommunala bolag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari i år, § 14, att avveckla det 
vilande kommunala bolaget Osby Nova AB. 

Kommunfullmäktige beslutade också om att innan avveckling genomfördes 
så skulle namnbyte ske och bolagsnamnet "Osby Nova" 
varumärkesskyddas. 

Namnbyte kräver en ändring av bolagsordningen. En ändring av 
bolagsordningen kräver i sin tur ett beslut av kommunfullmäktige. Därav 
behöver kommunstyrelsen/kommunfullmäktige formellt besluta om ändring 
av bolagsordningen, namnändring till Osby kommun Utbildnings AB. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, § 14. 

Förslag till ny bolagsordning, namnändring från Osby Nova AB till Osby 
kommun Utbildnings AB. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten. 
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MOSBY "l~ KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 125 

Uppföljning kommunstyrelseförvaltningen efter april 
2022 

KS/2022:2 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, april 2022, 
godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet handlar om budgeten för kommunstyrelseförvaltningen och berör 
inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för 
förvaltningen efter april 2022. Prognosen är ett mindre överskott på 0, 1 
mnkr. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-05-09 

Rapport, uppföljning april 2022, kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten. 
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MOSBY 
~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 126 

Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun 

KS/2022:2 041 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på - 1,4 mnkr i prognosen efter april. 

Barn och utbildningsnämndens presidium och förvaltningschef bjuds 
in till kommunstyrelsens arbetsutskott 21 juni för att redogöra för 
den negativa avvikelsen i prognosen samt åtgärder för att undvika 
underskott. 

Månadsuppföljningen godkänns och rapporteras till 
kommunfullmäktige 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och 
berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och 
finansförvaltningens uppföljning efter april månad. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 81 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-09 
Presentation, budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun 
Rapport budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun, presenteras vid 
sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Eva Andersson 
Presidium barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 127 

Medborgarförslag, handikappanpassning och LED
belysning utav promenadstråket runt Hjärtasjön 

KS/2022:14 820 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses som besvarat enligt tjänsteskrivelse 
"Medborgaförslag - Tillgänglighetsanpassning och belysning utav 
promenadstråket runt Hjärtasjön", uppdaterad den 9 maj 2022, från 
trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och 
samhällsbyggnads-chef Mathias Karlsson. 

Barn konsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen 2022-01-02, föreslår förslagsställaren att 
promenadstråket vid Hjärtasjön tillgänglighets anpassas och kompletteras 
med LED-belysning. 
Promenadstråket runt Hjärtasjön utgörs av en naturstig där möjligheterna för 
tillgänglighetsanpassning är begränsade. Vidare finns delade meningar kring 
huruvida belysning är lämpligt då stråket med detta förlorar en betydande 
del av sin charm. 
I Lönsboda finns en belyst slinga för rekreation. Kommunen tar dock 
hän-syn till förslaget och inventerar sträckan i samband med att drift- och 
under-hållsåtgärder utförs. Ambitionen är att försöka åtgärda enklare hinder 
för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer. 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 § 48 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2022, § 37. 
Tjänsteskrivelse " Medborgaförslag-Tillgänglighetsanpassning och 
belys-ning utav promenadstråket runt Hjärtasjön", uppdaterad den 9 maj 
2022, från trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och 
samhällsbyggnads-chef Mathias Karlsson. 
Medborgarförslag - Medborgaförslag - Tillgänglighetsanpassning och 
be-lysning utav promenadstråket runt Hjärtasjön, inkommen den 3 januari 
2022, från Jonas Nilsson. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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'\t!YKOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 128 

Medborgarförslag, Inrätta gångbana från riksväg 15 till 
Karl Johans väg 

KS/2022:68 312 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

- Medborgarförslaget anses som besvarat enligt tjänsteskrivelse 
"Medborgaförslag - Inrätta gångbana från Riksväg 15 till Karl 
Jo-hans Väg -Knud Nielsen", daterad den 17 maj 2022, från trafik
och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef 
Mathias Karlsson. 

Beslutsgång 
Yrkande 
Tommy Augustsson (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag 
till beslut. 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen 2022-01-31 , föreslår förslagsställaren att en 
gångbana inrättas mellan norra och södra sidan av väg 15 i anslutning till 
busshållplatsen vid Karl Johans väg. 
Osby kommun instämmer i att trafiken på riksväg 15 är snabb och intensiv 
och att en planskild passage hade ökat trafiksäkerheten. Vid platskontroll av 
den befintliga koporten har det konstaterats att den inte är lämplig som 
ver-ken gång- eller cykelpassage, ståhöjden är ca 170 cm. Då det inte finns 
re-surser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs ständigt 
prioriteringar. I år genomförs trafiksäkerhetsfrämjade åtgärder vid 
busshåll-platserna Osby Källsvedsvägen. Förslaget läggs med i framtida 
planering. 
Besluts underlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 § 47 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2022, § 38. 
Tjänsteskrivelse "Medborgaförslag - Inrätta gångbana från Riksväg 15 till 
Karl Johans Väg -Knud Nielsen", daterad den 17 maj 2022, från trafik- och 
gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef Mathias 
Karlsson. 
Medborgaförslag "Inrätta gångbana från Riksväg 15 till Karl Johans väg", 
inkommen den 31 januari 2022 från Knud Nielsen. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MOSBY 
\/!_~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 129 

Begäran av medel för uppstädning av mellanlagret 
2022 

KS/2022:191 450 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Anslå 945 tkr för uppstädning av material som lagts på kommunens 
mellanlager före den 31 december 2014 
(Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2015). 

Ärendet finansieras via verksamhet 94004 Skatteintäkter/bidrag, 
utökning av budget med 945 tkr. 

Beslutsgång 
Yrkande 
Niklas Larsson (C) yrkar följande som tillägg: 
Ärendet finansieras via verksamhet 94004 Skatteintäkter/bidrag, utökning 
av budget med 945 tkr. 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om man ämnar besluta 
enligt Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fem stycken mellanlager för jord, sten, asfalt, betong och 
dylikt. Mellanlagren finns på Mossvägen, Radiatorvägen, Regnbågsvägen i 
Osby, i Lönsboda och i Killeberg. Mellanlagren på Mossvägen i Osby samt 
mellanlagret i Lönsboda kommer att fortsätta att användas efter att de 
städats och behöver iordningsställas så att de kan användas på ett säkert sätt. 
Övriga används inte längre och ska stängas samt städas. Nedan specificeras 
kostnaderna för uppstädning på respektive mellanlager: 

Mossvägen, Osby: 
Lönsboda: 
Radiatorvägen: 
Regnbågsvägen: 
Killeberg: 

720 tkr 
180 tkr 
120 tkr 
55 tkr 
40 tkr 

Totalt: 1115 tkr 
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~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotte den 4 april fick 
förvaltningen i uppdrag att fördela kostnaden för städningen i två delar, 
kostnader före den 31 december 2014 samt kostnader efter den 1 januari 
2015. 
Kostnaden för städningen av mellanlagren uppgår enligt ovan till 1115 tkr, 
varav 945 tkr utgörs av kostnader för städning av material som lagts på 
mellanlagren före den 31 december 2014 och 170 tkr utgörs av städning av 
material som lagts på mellanlagren efter den 1 januari 2015. Kostnader i 
övrigt för stängning av mellanlager samt iordningställande av mellanlagren 
för säker hantering uppgår till 490 tkr. Den totala kostnaden för städning av 
mellanlagren, stängning samt åtgärder för säker hantering framöver uppgår 
således till 1600 tkr (1115 + 490). 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20 § 30 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottsbeslut § 27 2022-04-04. 
Tjänsteskrivelse, medel för uppstädning av mellanlager daterad 2022-04-20. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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WlOSBY 
\ ~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 130 

Fastighetsinvestering Familjehuset 

KS/2022:41 700 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Avsätta 5 000 000 kronor till investeringsprojektet för ombyggnation 
av Familjehuset på Rönnebacken. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-09 dnr: KS/2022:41 följande; 
"Lokal-förändring av Familjehusets lokaler på Marklundavägen 8C beställs 
av 
Samhällsbyggnadsnämnden." 
Arbete och välfärd önskar att plan I det vill säga våning 2 iordningsställs för 
sin verksamhet. 
Plan 1 har enbart använts till förvaring under de senaste åren och stora 
åt-gärder krävs för att iordningsställa lokalerna för verksamheten. Följande 
åtgärder krävs för att lokalerna ska bli godkända för ändamålet: 

- Nytt externt trapphus med hiss installeras på ena gaveln som även kommer 
att bli ny entre till bottenplan. Detta görs för att lösa tillgängligheten. 
- Toalett handikappanpassas 
- Ventilation installeras med Comfort-kyla 
- Brandlarm installeras 
- Ytskiktet byts i samtliga rum och korridor. 
- Samtliga elinstallationer byts ut och jordfelsbrytare installeras. 

Samhällsbyggnads bedömer initialt att kostnaden för ombyggnationen inte 
kommer att överstiga 5 000 000 kronor. 
Projektet kommer att bedrivas enligt samhällsbyggnadsprojektmodell. 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 § 53 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2022, § 42. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MOSBY 
\/!__~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 131 

Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1 

KS/2022: 194 299 

Daniel Landin (S) och Lars-Anton lvarsson (M) anmäler jäv och deltar 
inte i ärendet. Efter Daniel Landin (S) går Lars Andreasson (S) in och 
efter Lars-Anton Ivarsson (M) går Mats Ernstsson (C) in. Lars 
Andreasson (S) justerar paragrafen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

- Uppdrar till kommundirektören att slutförhandla och försälja fastigheten, 
Osby Tandläkaren 1 till Stiftelsen Lekoseum eller dess dotterbolag till en 
köpeskilling av 100 000 kr samt underteckna köpeavtal och köpebrev. 

Avstår från att delta i beslutet 
Lotte Melin (C) 

Beslutsgång 
Yrkande 
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. 
Jonas Mattsson (SD), Sonja Svenle Pettersson (M) och Tommy Augustsson 
(S) instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande. 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om man ämnar besluta 
enligt Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så. 

Barn konsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
Lekoseums styrelse inkom 2021-10-21 med en skrivelse till Osby kommun 
med ett önskemål gällande att förvärva fastigheten Tandläkaren 1 
(BRIO-huset) för 100 000 kronor. 
Finansiering 
Intäkt för försäljning är 100 000 kr. Det bokförda värdet är 1 549 033,59 kr 
och en direktavskrivning kommer att behöva ske vid en försäljning. 
Ett hyresavtal behöver upprättas med den nya fastighetsägaren vilket 
kommer att resultera en extern hyreskostnad å 340 000 kr per år. 
En minskad extern hyresintäkt från hyresgästen Lekoseum kommer att ske å 
221 500 kr per år. 
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PJVlOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-04-20, § 33 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-18 § 79 
Kommunstyrelsen 2022-04-25 § 82 
Kommunfullmäktige 2018-10-20 § 107 
Uppdrag avyttra fastigheten Osby Tandläkaren 1 - 2017-12-13 av 
kommunstyrelsen. 
Tjänsteskrivelse "Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1 ", daterad 
den 12 april 2022, från samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 
Underlag för bud- Briohuset - 2021-10-21 från Lekoseum. 
Förhandsbesked Tandläkaren 1 - 2021-11-03 av Miljö och byggnämnden. 
Svar från Stiftelsen Lekoseum-2022-02-01 från Lekoseum. 
BRIO Lekoseum i Osby -Vision 2030. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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MOSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-06-01 

Kommunstyrelsen 

§ 132 

Revisionens granskning av kommunstyrelsens 
budgetprocess 

KS/2022:209 042 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett svar på revisionens 
frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde den 7 
september 2022. 

Behandling 
Yrkande 

Niklas Larsson (C) yrkar på att kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
ett svar på revisionens frågeställningar till kommunstyrelsens sammanträde 
den 7 september 2022. 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta i enlighet med 
Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så. 

Sammanfattning av ärendet 
Daniel Lantz, revisor, presenterar revisionens granskningsrapport av 
budgetprocessen i Osby kommun. Revisionen har lyft fram följande punkter 
som rekommendationer: 

• Tydliggöra budgetprocessen och dess styrande principer. 
• I tillämpningsanvisningar förtydliga vilken information som nämnderna 
ska återrapportera. 
• Stärka det långsiktiga perspektivet i budgetarbetet. 
• Säkerställa att investeringsplaneringen motsvarar organisationens 
kapacitet. 

Besluts underlag 
Missiv, "Granskning av budgetprocessen" daterad 24 maj 2022 från 
rev1s1onen. 
Granskningsrapport, "Granskning av budgetprocessen Osby kommun" 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Petra Gummesson 
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