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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 08:30 – 14:15 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande §§ 52-71, 73-76
Mats Ernstsson (C) tjänstgörande ersättare för Niklas Larsson (C) § 72
Daniel Landin (S), vice ordförande §§ 52-71, 73-76
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgörande ersättare för Daniel Landin (S) § 72
Kennet Nordqvist (SD) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SD)
Lotte Melin (C)
Jonny Ahlqvist (S)
Sonja Svenle Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Svensson (M) §§ 
52-71, 73-76
Roger Neckelius (S) tjänstgörande ersättare för Lars Erik Svensson (M) § 72
Lars Andreasson (S) tjänstgörande ersättare för Agneta Malm (S)
Johannes Lindberg (SD) tjänstgörande ersättare för Jörgen Nilsson (SD)
Lars-Anton Ivarsson (M) §§ 52-71, 73-76
Karin Augustsson (S) tjänstgörande ersättare för Lars-Anton Ivarsson (M) § 72
Arne Gustavsson (S)
Hans Persson (SD)
David Mannheimer (L) tjänstgörande ersättare för Maria Owiredu (KD)
Tommy Augustsson (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Ernstsson (C) §§ 52-71, 73-76
Ingmar Bernthsson (S) §§ 52-71, 73-76
Karin Augustsson (S) §§ 52-71, 73-76
Roger Neckelius (S) §§ 52-71, 73-76 

Tjänstepersoner m.fl.:
Robin Skoglund, kommunsekreterare
Amanda Svensson, nämndsekreterare 
Petra Gummesson, kommundirektör
Emma Frostensson, förvaltningschef
Johanna Lindhe, administrativ chef
Carina Alpar, enhetschef
Lisa Widbom, förste socialsekreterare
Jimmy Ekborg, näringslivsutvecklare
Anna Olsson, HR-chef
Gunnar Elvingsson, ekonomichef

Utses till justerare Daniel Landin (S) och Tommy Augustsson (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommunhus, måndagen den 11 april 2022, klockan 13:00 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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/Enhet/ 

Sammanträdesdatum
2022-04-06

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 52-76

Amanda Svensson 

Ordförande
Niklas Larsson (C) §§ 52-71, 73-76, Ingmar Bernthsson (S) § 72   

Justerare
Daniel Landin (S) §§ 52-71, 73-76, Tommy Augustsson (S) § 72

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-04-06 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-13

Datum då 
anslaget 
tas ned 2022-05-05

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amanda Svensson 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 52 Upprop och protokollets justering

§ 53 Godkännande av dagordning

§ 54 Anmälningar

§ 55 Anmälningar av delegationsbeslut

§ 56 Information

§ 57 Information från näringsutvecklare Jimmy Ekborg

§ 58 Information om lönekartläggning Osby kommun

§ 59 Personalekonomisk redovisning 2021

§ 60 Medborgarförslag - Höj friskvårdsbidraget

§ 61 Uppföljning kommunstyrelsens beslut perioden 2021-07-01 - 2021-
12-31

§ 62 Uppföljning kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-01 - 
2021-12-31

§ 63 Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner, 2022

§ 64 Återrapportering besvarade/ej besvarade medborgarförslag, april 
2022

§ 65 Val av ledamot i kommunstyrelsens individutskott och nominering 
till FUNKIS-rådet efter Ewa Bejvel (SD)

§ 66
Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, nominering av 
ledamot i FUNKIS-rådet och val av ledamot i kommunstyrelsens 
personaldelegation efter Carl Bejvel (SD)

§ 67 Nominering av ledamot i Kommunala pensionärsrådet efter Kristof 
Pall (SD)

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 68 Val av lekmannarevisorer medborgarhusföreningen efter Carl-
Magnus Nilsson (M) och Jan Nilsson (S)

§ 69 Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026

§ 70 Ändring av bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

§ 71 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2021

§ 72 Förnyelse av borgensåtagande för Medborgarhusförening Borgen, 
Osby

§ 73 Ansökan om amorteringsbefrielse - Lönsboda Folkets Hus och 
parkförening

§ 74 Årsredovisning stiftelser 2021

§ 75 Rutiner för Annie Svenssons gåva

§ 76 Ansökan ur Annie Svenssons gåva

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 52
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 måndag den 11 april 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 53
Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut
 -  Dagordningen godkänns med dessa ändringar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen medger att dessa tas upp under 
dagens sammanträde. Kommunstyrelsen medger detta. 

Sammanfattning
Följande extra ärendet önskas tas upp:

Val av lekmannarevisorer medborgarhusföreningen efter Carl-Magnus 
Nilsson (M) och Jan Nilsson (S)

Rutiner för Annie Svenssons gåva

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 54
Anmälningar
KS/2021:412   751

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit:

KS/2022:22
Protokoll styrelsesammanträde 2022-03-03, Osbybostäder AB.

KS/2022:74
Sammanträdesprotokoll 2022-03-07, Samordningsförbundet Skåne Nordost

KS/2022:55
Årsredovisning 2021, ÖGRAB
Protokoll styrelsemöte 2022-03-01, ÖGRAB

KS/2022:43
Granskningsrapport 2021, Fjärrvärme i Osby AB.

KS/2021:412
Verksamhetsberättelse Familjecentralen.

KS/2021:413
Verksamhetsberättelse Familjerådgivning i kommunal samverkan 2021.

KS/2021:414
Verksamhetsberättelse Kriscentrum.

KS/2022:60
Protokoll styrelsesammanträde 2022-01-19, UNIKOM
Verksamhetsberättelse 2021, UNIKOM
Kallelse bolagstämma 2022-03-24, UNIKOM
Granskningsrapport – Höörs kommun, UNIKOM

KS/2021:82 
Riksarkivets remiss av FormatE, Sydarkivera

KS/2022:58
Protokoll styrelsesammanträde 2022-03-22, Industrihus i Osby AB
 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 55
Anmälningar av delegationsbeslut
KS/2022:91   700

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde:

Delegationsbeslut Barn och Familj, februari
Antal delegationsbeslut:50

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, februari
Antal delegationsbeslut: 543

Delegationsbeslut familjerätt, februari
Antal delegationsbeslut: 12

Delegationsbeslut IFO vuxna, februari
Antal delegationsbeslut: 22

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 56
Information

- Carina Alpar och Lisa Widbom informerar kommunstyrelsen om 
återkoppling av resultatet av lärande och främjande tillsyn för ökad 
kvalitet i familjehemsvården där 21 kommuner i landet deltog och 
Osby var en av dem. 

- Förvaltningschef Emma Frostensson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom arbete- och välfärdsförvaltningen. Bland 
annat tas det upp om projektet växa tryggt där det är beslutat att det 
ska få fortsätta men utan folktandvårdens deltagande. Det ges även 
en återkoppling på ett domslut där rätten dömt till Osby kommuns 
fördel.

- Kommundirektör Petra Gummesson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser 2022 och det tas bland annat upp om 
lägesbilden för flyktingmottagandet från Ukraina och en 
sammanfattning av omvärldsdagen som hölls den 29 mars.

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 57
Information från näringsutvecklare Jimmy Ekborg

- Näringslivsutvecklare Jimmy Ekborg informerar kommunstyrelsen 
om företagen i kommunen där en sammanfattning för åren 2020 - 
2021 presenteras. Bland annat tas det upp att Osby kommun är bästa 
kommun i nordöstra Skåne på innovation och att det finns 1234 
arbetsställen registrerade i Osby kommun. Många av de största 
bolagen med säte i Osby växer dessutom vilket är mycket positivt. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 58
Information om lönekartläggning Osby kommun

- HR-chef Anna Olsson informerar kommunstyrelsens om 
lönekartläggningen 2021 där det framgår att det förs en jämställd 
lönepolitisk utveckling i kommunen och att upptäckta skillnader i 
lön som inte kan förklaras ska bevakas och tas i beaktning vid 
kommande löneöversyner. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12(35)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 59
Personalekonomisk redovisning 2021
KS/2022:106   000

Kommunstyrelsens beslut
- Att ge nämnder/förvaltningar i uppdrag att analysera resultatet 

utifrån sin verksamhet. 

- Att informationen Personalekonomisk redovisning 2021 godkännes.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
HR-avdelningen har sammanställt en personalekonomisk redovisning för år 
2021. Den personalekonomiska redovisningen syftar till att ge en 
övergripande bild över hur personalstruktur och personalkostnader har sett 
ut under ett år i Osby kommun. 

Redovisningen är dels övergripande men vissa delar är även nedbrutna på 
förvaltningsnivå. Resultatet har inte brutits ner för förvaltning Miljö och 
bygg. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-14

Rapport Personalekonomisk redovisning 2021 daterad 2022-02-14

Beslutet skickas till
Alla nämnder
Alla förvaltningar

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 60
Medborgarförslag - Höj friskvårdsbidraget
KS/2022:20   026

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- Medborgarförslaget bifalls

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
olika alternativ på höjt friskvårdsbidrag och att slutgiltig summa 
behandlas i budgetarbetet inför 2023

Beslutsgång
Yrkande

Tommy Augustsson (S) yrkar på att medborgarförslaget bifalls, att 
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med olika 
alternativ på höjt medborgarförslag och att slutgiltig summa behandlas i 
budgetarbetet inför 2023

Överläggning och beslut

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de avser bifalla Tommy 
Augustssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Friskvårdbidraget är en förmån till våra anställda och inte ett verktyg för att 
minska sjukfrånvaron. Vi kan se utifrån vår statistik för sjukfrånvaro att 
förmånen ej bidrar till minskad sjukfrånvaro.

Friskvårdsbidraget i Osby kommun är 750 kr/år och gäller för 
tillsvidareanställda samt visstidsanställda med en anställning som är 6 mån 
eller längre. Budget för friskvårdsbidraget är 550 000 kr. 

Under 2021 var nyttjandegraden 58% vilket motsvarar en kostnad på 
577 000 kr. 

Kostnad för att höja bidraget till 1000 kr om nyttjandegraden ligger på 60% 
blir 795 600kr, en ökning med ca 250 000kr. Denna ökade kostnad inryms 
ej i befintlig budget. För att höja bidraget behövs en utökning av befintlig 
budget på Kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige 
Förslagsställare 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 61
Uppföljning kommunstyrelsens beslut perioden 2021-
07-01 - 2021-12-31
KS/2022:104   000

Kommunstyrelsens beslut 

- Återrapportering av kommunstyrelsens beslut för perioden 2021-07-
01 – 2021-12-31, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder mandatperioden 
2019–2022 ska en återrapportering ske av de av kommunstyrelsen beslutade 
uppdrag till nämnder och tjänstepersoner återrapporteras två gånger varje år.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 44
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 2021-07-01 
– 2021-12-31”, daterad den 18 mars 2022 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse ” Återrapportering av kommunstyrelsens beslut 2021-07-01 – 
2021-12-31”, daterad den 17 mars 2022 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund

 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 62
Uppföljning kommunfullmäktiges beslut perioden 
2021-07-01 - 2021-12-31
KS/2022:103   000

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige

- Återrapportering för kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-
07-01 – 2021-12-31, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40 och reglementet för 
Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019–2022 ska nämnderna två (2) 
gånger per år redovisa de av kommunfullmäktige överlämnade beslut. 
Redovisningen sker per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive 
nämnd redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste 
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när 
beslutet kan förväntas verkställas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 45

Tjänsteskrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 
2021-07-01 – 2021-12-31”, daterad den 18 mars 2022 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och Tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Skrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-
01 – 2021-12-31”, från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 63
Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner, 
2022
KS/2022:101   110

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska besvarade/ej 
besvarade motioner redovisas en gång per år. I redovisningen ska det 
framgå om besvarade motioner är bifallen, ansedd besvarad eller avslagen. 
För ej besvarade motioner ska det framgå när kommunfullmäktige beslutat 
att motionen ska vara besvarad samt en redovisning om när motionen kan 
tänkas bli besvarad.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 46

Tjänsteskrivelse ” Redovisning av besvarade/ej besvarade motioner 2022”, 
daterad den 18 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson.

Skrivelse ”Redovisning av besvarade besvarade/ej besvarade motioner 
2022”, daterad den 17 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 64
Återrapportering besvarade/ej besvarade 
medborgarförslag, april 2022
KS/2022:102   110

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska besvarade/ej 
besvarade medborgarförslag redovisas två gånger per år. I redovisningen 
ska det framgå om besvarade motioner är bifallen, ansedd besvarad eller 
avslagen. För ej besvarade medborgarförslag ska det framgå när 
kommunfullmäktige beslutat att medborgarförslaget ska vara besvarad samt 
en redovisning om när medborgarförslaget kan tänkas bli besvarad.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 47
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag 
2022”, daterad den 18 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund 
och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.
Skrivelse ” Redovisning av besvarade/ej besvarade medborgarförslag 2022, 
april”, daterad den 17 mars 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18(35)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 65
Val av ledamot i kommunstyrelsens individutskott och 
nominering till FUNKIS-rådet efter Ewa Bejvel (SD)

Kommunstyrelsens beslut

- Efter Ewa Bejvel (SD) utses Hans Persson (SD) till ny ledamot i 
kommunstyrelsens individutskott

- Valet till ersättare i Funkis-rådet sker vid senare tillfälle efter Ewa 
Bejvel (SD)

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 17 mars 2022 begär Ewa Bejvel (SD) bli 
entledigad från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot 
och andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i 
kommunstyrelsens individutskott, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare 
i Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby.

Beslutet skickas till
Hans Persson
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 66
Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nominering av ledamot i FUNKIS-rådet och val av 
ledamot i kommunstyrelsens personaldelegation efter 
Carl Bejvel (SD)

Kommunstyrelsens beslut

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Hans Persson (SD) till ny ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

- Efter Hans Persson (SD) utses Jonas Mattsson (SD) till ny ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Nicklas Mauritzson (SD) till ny ledamot 
i Funkis-rådet.

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Hans Persson (SD) till ledamot i 
personaldelegationen.

- Efter Hans Persson (SD) utses Jonas Mattsson (SD) som ersättare i 
personaldelegationen.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 17 mars 2022 begär Carl Bejvel (SD) bli 
entledigad från sina uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i 
kommunstyrelsen, ledamot i Rådet för personer med funktionsvariationer i 
Osby och ersättare i Fjärrvärme i Osby AB.

Beslutet skickas till
Hans Persson
Jonas Mattsson
Nicklas Mauritzson
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 67
Nominering av ledamot i Kommunala pensionärsrådet 
efter Kristof Pall (SD)

Kommunstyrelsens beslut

- Efter Kristof Pall (SD) utses Nicklas Mauritzson (SD) till ny 
ledamot i KPR

- Efter Nicklas Mauritzson (SD) utses Jörgen Nilsson (SD) till ny 
ersättare i KPR

Sammanfattning av ärendet
Kristof Pall (SD) beviljades på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 
mars 2022 entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. I 
form av ersättare i kommunstyrelsen har Kristof Pall (SD) varit invald i 
KPR och därmed måste ett fyllnadsval göras i hans ställe.

Beslutet skickas till
Nicklas Mauritzson
Jörgen Nilsson
Gabriella Winge
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§ 68
Val av lekmannarevisorer medborgarhusföreningen 
efter Carl-Magnus Nilsson (M) och Jan Nilsson (S)

Kommunstyrelsens beslut

- Efter Jan Nilsson (S) utses Margot Malmqvist (S) som 
lekmannarevisorsuppleant i medborgarhusföreningen. 

- Efter Carl-Magnus Nilsson (M) utses Magnus Johansson (SD) till ny 
lekmannarevisor i medborgarhusföreningen. 

Sammanfattning av ärendet
Jan Nilsson (S) och Carl-Magnus Nilsson (M) har tidigare beviljats 
entledigande från sina uppdrag som revisorer i kommunrevisionen. I deras 
ställe måste därför kommunstyrelsen välja nya revisorer för 
medborgarhusföreningen i Osby. 

Beslutet skickas till
Margot Malmqvist 
Magnus Johansson
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§ 69
Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-
2026
KS/2022:71   001

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras.

Beslutsgång

Överläggning och beslut

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att ärendet 
återremitteras.

Sammanfattning av ärende
En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under 
perioden november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till 
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026.  Eventuella 
förändringar i den politiska organisationen kommande mandatperiod träder, 
efter beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023.

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en 
omvärldsanalys där den politiska organisationen i liknande kommuner 
redovisades för gruppen. 

Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor:

- Nämnder och utskott; vilka nämnder ska finnas och hur ser deras 
ansvarområden ut

- Antal ledamöter i nämnderna

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag 
som nu redovisas.

Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att 
inga förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas 
de förslag som lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna.

Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd 
få i uppdrag att anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och 
arbetsordningar till den nya organisationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut, 9 mars 2022, § 48

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 36

Comfact Signature Referensnummer: 1329299



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
23(35)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse ”Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-
2026” daterad den 13 februari 2022 från administrativ chef Johanna Lindhe 
och kommundirektör Petra Gummeson.

Bilaga 1-Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13.

Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad 
2022-02-13

Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk 
organisation daterad 2022-02-14

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

 

Comfact Signature Referensnummer: 1329299



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
24(35)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-04-06 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 70
Ändring av bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB
KS/2022:135   003

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294).

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Osby kommun är en 
av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 
riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär.

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna 
försäkring i det egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom 
Kommunassurans och kommer att presenteras under våren 2022, för beslut 
vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. 
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om 
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade 
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del 
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som 
försäkringsbolaget får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. 

Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för 
ägarkommunerna att teckna den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i 
det egna försäkringsbolaget. En justering av bolagsordningen är nödvändig 
för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos Finansinspektionen.

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl. 

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är 
olycksfallsförsäkring). 

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför 
bolagsstämmor i Kommunassurans. 
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Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av 
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till 
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med 
omröstning från distans ska tillåtas framöver.

Finansiering
Ej aktuellt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 48
Tjänsteskrivelse ” Ändring av bolagsordning i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB” daterad 14 mars 2022 från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson.
Kommunassurans, förslag till ny bolagsordning 2022-03-10.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 71
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2021
KS/2022:137   040

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen gör bedömningen att de hel och delägda bolagens 

verksamhet under 2021 har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. I 1 § 6 kap. andra st. KL anges att kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska 
personer som avses i 10 kap. 2–6 § KL (kommunala bolag).

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet 
som de kommunala bolagen har bedrivit under föregående 
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte 
bedriver verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller 
inte följer de kommunala principer som gäller för bolagets 
verksamhet så ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige 
om nödvändiga åtgärder.

Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med 
bolagen i olika frågor. Kommunstyrelseförvaltningen har också i 
samband med bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala 
bolagens verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen har vid denna 
uppföljning inte haft något att erinra mot den verksamhet som 
bedrivits i bolagen. 

De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i 
Osby AB, Industrihus i      Osby AB samt delägda bolaget Skåne 
Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, har i sina förvaltningsberättelser 
intygat att verksamheten under 2021 har varit förenlig med det 
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fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har 
gjort samma bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. IT kommuner i 
Skåne AB  har utfärdat en särskild styrelserapport där bedömning av 
följsamhet till ändamål och befogenheter ingår.

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen 
bedömningen att de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 50

Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2021” daterad 15 mars 2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson. 

Prel årsredovisning 2021 Osbybostäder

Prel årsredovisning 2021 Fjärrvärme

Prel årsredovisning 2021 Industrihus

Årsredovisning 2021 SBVT

Årsredovisning 2021 ÖGRAB

Styrelseprotokoll 2022-03-01 ÖGRAB

Årsredovisning 2021 IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM

Styrelserapport 2021 UNIKOM

Beslutet skickas till
Osbybostäder AB
Fjärrvärme i Osby AB
Industrihus i Osby AB
SBVT AB
ÖGRAB
UNIKOM
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§ 72
Förnyelse av borgensåtagande för 
Medborgarhusförening Borgen, Osby
KS/2022:42   045

Niklas Larsson (C), Daniel Landin (S), Lars-Anton Ivarsson (M) och 
Sonja Svenle Pettersson (M) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen 
av ärendet. Efter Niklas Larsson (C) träder Mats Ernstsson (C) in. 
Efter Daniel Landin (S) träder Ingmar Bernthsson (S) in. Efter Lars-
Anton Ivarsson (M) träder Karin Augustsson (S) in. Efter Lars-Erik 
Svensson (M) träder Roger Neckelius (S) in.

Ordförande under ärendet är Ingmar Bernthsson (S) och paragrafen 
justeras av Tommy Augustsson (S).

Kommunstyrelsens beslut

Föreslå kommunfullmäktige

- Osby kommun förnyar sin borgen på 7 000 000 kr till 
Medborgarhusföreningen Borgen i Osby, org nr 737000-0535.

- Kommunens borgensbeslut gäller t o m 2066-09-30

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn utan handlar om kommunens borgensåtagande.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarhusföreningen Borgen i Osby har sedan många år ett 
borgensåtagande från Osby kommun som säkerhet för föreningens lån.

Föreningen har nu erhållit en möjlighet att omförhandla vissa av lånen och 
därmed sänka sina räntekostnader. För att kunna genomföra detta kräver 
dock banken ett förnyat borgensbeslut från kommunen vilket nu föreningen 
begär. Begäran från Medborgarhusföreningen innebär ingen utökning av 
befintlig borgen på 19 000 000 kr som tidigare erhållits.

Medborgarhusföreningen hemställer om att Osby kommun förnyar sin 
borgen som för egen skuld på 7 000 000 kr av totalt 19 000 000 kr. Som 
säkerhet för kommunens hela borgensåtagande har Osby kommun sedan 
tidigare inteckningar på 19 000 050 kr i byggnaden.

Aktuell skuld för de lån där kommunen gått i borgen var vid årsskiftet 21/22 
16,9 mnkr.
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Våren 2019 genomfördes en värdering av fastigheten. Värdet värderades då 
till 20 000 000 kr.

Finansiering
Ej aktuellt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 51

Tjänsteskrivelse ” Begäran om förnyelse av borgensåtagande - 
Medborgarhuset Borgen Osby” daterad 15 mars 2022 från ekonomichef 
Gunnar Elvingsson. 

Begäran om förnyelse av borgensåtagande från Medborgarhusföreningen 
Borgen, 2022-01-20

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 73
Ansökan om amorteringsbefrielse - Lönsboda Folkets 
Hus och parkförening
KS/2022:53   040

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen ställer sig positiv till föreningens begäran om 

amorteringsfrihet till och med 2022-12-31.

Beslutsgång

Överläggning och beslut

Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att lägga till ”till och 
med 2022-12-31” i beslutet.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om kommunens 
borgensåtagande.

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har sedan tidigare tagit beslut om att gå i borgen för lån till 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening.

Aktuell skuld för de lån som kommunen gått i borgen för uppgick till ca 2,6 
mnkr vid årsskiftet 21/22.

Föreningen ansöker nu om amorteringsfrihet för tre lån under 2022 med 
hänvisning till effekter av pandemirestriktionerna.

Finansiering
Ej aktuellt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 52

Tjänsteskrivelse ”Ansökan om amorteringsbefrielse- Lönsboda Folkets Hus 
och Parkförening” daterad 15 mars 2022 från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson. 

Ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, 2022-01-23

Beslutet skickas till 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening
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§ 74
Årsredovisning stiftelser 2021
KS/2022:136   046

Kommunstyrelsens beslut

- Årsredovisningar 2021 för stiftelser, förvaltade av Osby kommun, 
godkänns. Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande att underteckna årsredovisningarna.

- Kommunstyrelseförvaltningen för i uppdrag att aktivt arbeta för att 
avveckla de stiftelser som får avvecklas.

Beslutsgång
Yrkanden
Niklas Larsson (C) yrkar på att följande läggs till beslutet:
Kommunstyrelseförvaltningen för i uppdrag att aktivt arbeta för att avveckla 
de stiftelser som får avvecklas.

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar bifalla Niklas Larssons 
(C) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen gör så. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 
årsredovisningar för, de av kommunen, förvaltade stiftelserna.

 Jacobssonska stiftelsen
 Jörn Svensson i Källsveds stiftelse
 Stiftelsen Ernestamska fonden
 Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans 

resestipendiefond
 Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond
 Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun
 Stiftelsen fr Heurlins minnesfond
 Stiftelsen Lukasfonden
 Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-23, § 53
Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning stiftelser 2021” daterad 15 mars 2022 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummesson.
Sammanställning stiftelser 2021.
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Beslutet skickas till 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson
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§ 75
Rutiner för Annie Svenssons gåva

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

- I rutinen för Annie Svenssons gåva ta bort meningen ” Tillgångarna 
får inte användas för ändamål, som enligt lag ska tillgodoses med 
utdebiterade medel”.

Beslutsgång
Överläggning och beslut
Efter diskussion i kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen enhälligt att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- I rutinen för Annie Svenssons gåva ta bort meningen ” Tillgångarna 
får inte användas för ändamål, som enligt lag ska tillgodoses med 
utdebiterade medel”.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 76
Ansökan ur Annie Svenssons gåva
KS/2022:23   043

Kommunstyrelsens beslut

- Ansökan om medel (120 000 kronor) ur Annie Svenssons gåva från 
Visseltofta Hembygdsförening, beviljas

Förslag till kommunfullmäktige
- Ansökan från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget Wisseltofta 

vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening beviljas med 
750 000 kronor. 

- Medel betalas ut under förutsättningarna att Skolinspektionen 
beviljar verksamheten.

Beslutsgång

Överläggning och beslut
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att föreslå 
kommunfullmäktige besluta följande:

- Ansökan från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget Wisseltofta 
vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening beviljas med 
750 000 kronor. 

- Beviljade medel betalas ut under förutsättningarna att 
Skolinspektionen beviljar verksamheten.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om bidrag från fond/stiftelse och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen förvaltar sedan lång tid tillbaka Annie Svenssons gåva. 
Ursprunget är en donation av skogsfastighet, Torslehult 1:7, i Visseltofta 
församling. Såsom donationen är utformad är det ingen fond/stiftelse i 
traditionell mening utan tillgångarna ingår i kommunens egna kapital.

Gåvans kapital består av avkastning från skogsfastigheten och uppgick vid 
årsskiftet 2021/22 till 1,8 mnkr.

Fondens tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, sociala och 
kulturella ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av 
Visseltofta församling. Tillgångarna får inte användas för ändamål, som 
enligt lag ska tillgodoses med skattemedel.
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Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur gåvan efter 
beredning av förvaltning som bestäms efter vad ansökan avser.

Två ansökningar har kommit in gällande bidrag från Annie Svenssons gåva.

En ansökan har kommit från Wisseltofta hembygdsförening gällande 
renovering av Hembygdsgården. Ansökt belopp 120 000 kr. Ansökan har 
lämnats till barn och utbildningsförvaltningen för beredning.

Den andra ansökan kommer från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget 
Wisseltofta vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening och gäller 
uppstartskostnader för friskola, Visseltofta Naturskola. Skolgruppen har 
ansökt om tillstånd hos Skolinspektionen och ärendet kommer att behandlas 
där under våren.

Förslaget är i detta läge att avvakta med beslut om bidrag till Skolgruppen 
tills dess att frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 44.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 32

Tjänsteskrivelse ”Ansökan Annie Svenssons gåva” daterad den 15 februari 
2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson.

Ansökan från Wisseltofta Hembygdsförening 2021-12-17

Ansökan från Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 2021-12-21

Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-10, § 89.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Visseltofta Hembygdsförening
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DATUM & TID: 2022-04-11 13:06:00 +02:00

NAMN: Niklas Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (niklas.larsson@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: f6a55944fc964866955c1300d01e8197
DATUM & TID: 2022-04-11 13:10:06 +02:00

NAMN: Amanda Svensson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (amanda.svensson@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: cb1a53e879e046c3a6036fd34535798b
DATUM & TID: 2022-04-11 13:58:31 +02:00
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NAMN: Tommy Augustsson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (tommy.augustsson@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 844ed83e377f42c381696571b54f15d5
DATUM & TID: 2022-04-11 16:11:39 +02:00

NAMN: Daniel Landin
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (daniel.landin@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 5d16d5c9bdcf49ba8625dd5972e06cb3
DATUM & TID: 2022-04-11 16:55:08 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-11 16:55:21 +02:00
Ref: 1329299
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor
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