
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(33)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams, klockan 08:30- 15:10 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande, 
Daniel Landin (S), vice ordförande
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD) §§ 1–20
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD) § 21 
Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Lars-Anton Ivarsson (M)
Arne Gustavsson (S)
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Nicklas Mauritzson tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Hans Persson (SD)
Maria Owiredu (KD)
Lotte Melin (C) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Ernstsson (C)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Ingmar Bernthsson (S)
Kristof Pall (SD) §§ 1-20 
Roger Neckelius (S) 

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Nämndsekreterare, Amanda Svensson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Räddningschef, Johan Wendt
Planarkitekt, Kettil Svensson 

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 31 januari 2022, klockan 13.00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 1–21

Robin Skoglund 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-26 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-02 Datum då anslaget tas ned 2022-02-24

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund 

Comfact Signature Referensnummer: 1274984
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 1 Upprop och protokollets justering

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Anmälning av delegationsbeslut

§ 4 Anmälningar

§ 5 Information del 1

§ 6 Uppföljning Intern kontroll 2021, arbete- och välfärd

§ 7 Intern kontroll 2022. arbete- och välfärd

§ 8 Återrapportering av arbetsmarknadspolitiska anställningar

§ 9 Överenskommelse Osbymodellen

§ 10 Information del 2

§ 11 Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar

§ 12 Landsbygdsutveckling, återrapportering medborgardialoger

§ 13 Regionplan för Skåne 2022-2040

§ 14 Yttrande Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 - 
Region Skåne

§ 15 Handlingsprogram räddningstjänsten

§ 16
Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt LSO (lag om 
skydd mot olyckor) och LBE (lag om brandfarliga och explosiva 
varor)

§ 17 Uppföljning intern kontroll 2021, kommunstyrelsen

§ 18 Avveckling Osby Nova
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 19 Medborgarförslag - Belysning i parken Ollonskogen i Lönsboda

§ 20 Revidering av reglemente Osby kommuns nämnder mandatperioden 
2019 - 2022

§ 21 Diskussion - Eventuell utökning av Barn- och utbildningsnämndens 
budgetram
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 1
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 31 januari 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 2
Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns med ändringen att ärende 19 ” Reglemente 
för Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019-2022” och 
ärende 20 ”Diskussion – eventuell utökning av barn- och 
utbildningsnämndens budgetram” läggs till på dagordningen.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 3
Anmälning av delegationsbeslut
KS/2018:880   110

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälda delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delegationsbeslut Barn och Familj, november
Antal delegationsbeslut:42

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, november
Antal delegationsbeslut: 322

Delegationsbeslut familjerätt, november
Antal delegationsbeslut: 10

Delegationsbeslut IFO vuxna, november
Antal delegationsbeslut: 14

Delegationsbeslut Barn och Familj, december
Antal delegationsbeslut:34

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, december
Antal delegationsbeslut: 663

Delegationsbeslut familjerätt, december
Antal delegationsbeslut: 19

Delegationsbeslut IFO vuxna, december
Antal delegationsbeslut: 9

Kommunstyrelsens ordförande
Avdrag för insättning av insatskapital vid virkesleverans till Södra 
Skogsägarna (1.13)
2021-12-30
KS/2022:19

Kommundirektör
Konvertering av befintlig tjänst
2021-11-24
KS/2021:369
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Kommundirektör
Beslutsattestant miljö- och byggnämnden
2021-12-02
KS/2018:880

Förvaltningschef, Arbete- och välfärd
Ansökan om statsbidrag (2.2)
2021-11-30
KS/2021:374

Kommundirektör
Förändring av tjänst (3.3)
2021-12-07
KS/2021:380
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 4
Anmälningar
KS/2021:137   006

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Följande handlingar har inkommit till kommunstyrelsens sammanträde:

KS/2021:137
Styrelseprotokoll samordningsförbundet Skåne Nordost, 6 december 2021.

KS/2021:18
Resultaträkning november – SBVT

KS/2021:19
Styrelseprotokoll ÖGRAB, 11 november 2021

KS/2021:20
Styrelseprotokoll Fjärrvärme i Osby AB, 18 november 2021.

KS/2021:21
Styrelseprotokoll Osbybostäder AB, 10 december 2021

KS/2021:215
Kommunstyrelsens svar – Granskning av LSS-verksamheten, 17 december 
2021.

KS/2021:22
Styrelseprotokoll Industrihus i Osby AB, 15 december 2021.

KS/2021:269
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 12 januari 2022, § 13

KS/2021:82
Sydarkiveras förbundsfullmäktiges beslut 12 november 2021, § 10.

Sydarkiveras förbundsfullmäktiges beslut 12 november 2021, § 12.

KS/2022:22
Styrelseprotokoll Osbybostäder AB, 4 januari 2022.

KS/2021:39
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Styrelseprotokoll Unikom, 11 november 2021.
Minnesanteckningar ägarsamråd Unikom, inklusive bilagor, 3 december 
2021.
Protokoll styrgruppsmöte Unikom, 14 december 2021.

KS/2021:401
Avtal mellan Räddningstjänsten Osby och Region Skåne.

KS/2021:162
Budgetuppföljning november 2021, Arbete- och välfärdsförvaltningen
KS/2021:2
Budgetuppföljning november 2021, Osby kommun

KS/2022:32
Inkomna åsikter angående pedagogiskomsorg i Lönsboda.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 5
Information del 1

- Förvaltningschef Emma Frostensson informerar om aktuella 
händelser inom arbete- och välfärdsförvaltningen och informerar 
även om kommande händelser våren 2022.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 6
Uppföljning Intern kontroll 2021, arbete- och välfärd
KS/2021:5   040

Kommunstyrelsens beslut

- Uppföljning av den interna kontrollplanen 2021 för Arbete och 
välfärd godkänns

- Föreslagen åtgärd, framtagande av handlingsplan för implementering 
av huvudmannaplan Studie- och yrkesvägledning, godkänns och 
bedöms tillräcklig

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att 
de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom 
rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt 
rättvisande räkenskaper uppnås.

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade riktlinje för internkontroll, ska 
internkontrollplan årligen antagas av respektive nämnd. Arbete och 
välfärdsförvaltningen startade upp 1 april 2021 och kommunstyrelsen hade 
inför det inte antagit någon plan för inter kontroll avseende förvaltningens 
verksamhet. Förvaltningen har använt sig av de interna kontrollpunkter som 
antogs av hälsa och välfärdsnämnde respektive barn och 
utbildningsnämnden, som har bäring på förvaltningens verksamheter. 

Vid uppföljning av 2021 års interna kontrollpunkter konstaterar 
förvaltningen att två av tre interna kontrollpunkter bedöms godkända och 
inga övriga åtgärder bedöms behöva vidtas. Den tredje punkten som avser 
rutiner för studie- och yrkesvägledning kan inte betraktas som godkänd. Vad 
gäller den punkten finns sedan november ett politiskt styrdokument utifrån 
vilket lämpliga rutiner ska arbetas fram under våren. Förvaltningen bedömer 
att den planerade åtgärden under våren 2022 är tillräcklig.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 15

Tjänsteskrivelse ” Intern kontroll 2021”, daterad den 6 december 2021 från 
controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Emma Frostensson.

Internkontrollplan 2021 Arbete och välfärd 
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Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Emma Frostensson
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Kommunstyrelsen 
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2022-01-26 
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§ 7
Intern kontroll 2022. arbete- och välfärd
KS/2021:365   700

Kommunstyrelsens beslut

- Intern kontrollplan 2022 för Arbete och välfärd, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
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. 

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 fem risker 
för vilka kontrollmoment planeras under 2022;

- Stress och brister i sekretess beroende på arbete i kontorslandskap

- Sekretesshandlingar hamnar hos obehörig

- Information kommer ej fram på grund av problem med e-fax

- Information försvinner på grund av problem med 
verksamhetssystemet Treserva

- Svårigheter att erbjuda individer arbetsmarknadspolitisk anställning 
eller annan åtgärd i kommunal verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 15.

Tjänsteskrivelse ” Intern kontroll 2022”, daterad den 18 november 2021 från 
controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Emma Frostensson

 
Intern kontrollplan 2022 Arbete och välfärd 
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Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Emma Frostensson
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§ 8
Återrapportering av arbetsmarknadspolitiska 
anställningar
KS/2022:40   750

Kommunstyrelsens beslut

- Återrapportering tilläggsbudget 2021 avseende 
arbetsmarknadspolitiska anställningar godkänns  

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är endast en återrapportering och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet
En av kommunens viktigaste arbetsmarknadsinsatser är arbetet med 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Osby kommun Kompetensa har som 
mål att kontinuerligt ha igång 50 arbetsmarknadspolitiska anställningar 
inom kommunens olika förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutade 2021-
03-29 om att fördela ytterligare 3 500 tkr till Arbete och 
välfärdsförvaltningen avseende arbetsmarknadspolitiska anställningar, §26. 
Total nettobudget för arbetsmarknadspolitiska anställningar för 2021 
landade därmed på 5 535 tkr. 

I bifogad redovisning beskrivs hur förvaltningens arbete har framskridit och 
vilka resultat som har uppnåtts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Återrapportering tilläggsbudget 2021 avseende 
arbetsmarknadspolitiska anställningar”, daterad den 24 januari 2021 från 
enhetschef Jennifer Engström och förvaltningschef Emma Frostensson.

Beslutet skickas till

Enhetschef, Jennifer Engström
Förvaltningschef, Emma Frostensson
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§ 9
Överenskommelse Osbymodellen
KS/2021:368   700

Kommunstyrelsens beslut

- Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa 
och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – 
Osbymodellen, antas 

- Överenskommelsen börjar gälla 2022-02-01 under förutsättning att 
samma beslut fattas i barn och utbildningsnämnden samt hälsa och 
omsorgsnämnden

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet
Denna överenskommelse grundar sig i att kommunfullmäktige under 2019 
gav barn och utbildningsnämnden och hälsa och välfärdsnämnden i uppdrag 
att utarbeta en modell för samarbete för kommuninvånarnas bästa. 

Denna överenskommelse syftar till att hälsa och omsorgsnämnden, 
kommunstyrelsen och barn och utbildningsnämnden, ska samverka med 
kommuninvånarnas bästa i fokus, såväl i främjande och förebyggande 
insatser som generella och enskilda insatser. Enligt överenskommelsen ska 
samarbetsformer kvalitetssäkras inom följande områden:

- Samarbete vid främjande och förebyggande arbete för Osbys 
kommuninvånare, innan problem uppstått

- Samarbete vid begynnande oro för Osbys kommuninvånare för att     
förhindra negativ utveckling

- Samarbete i samband med utredning och insatser för Osbys 
kommuninvånare.

Denna överenskommelse är en revidering av tidigare antagen 
överenskommelse mellan dåvarande barn och utbildningsnämnden, 2020-
03-24 § 39, och hälsa och välfärdsnämnden, 2020-03-26 § 24. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2022-01-12, § 17.

Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse Osbymodellen”, daterad den 18 
november 2021 från förvaltningschef Emma Frostensson.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 18 november 2021 från 
förvaltningschef Emma Frostensson.

Comfact Signature Referensnummer: 1274984



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17(33)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Skrivelse ” Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, 
hälsa och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – 
Osbymodellen”, daterad den 16 november 2021

Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Emma Frostensson
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§ 10
Information del 2

- Kommundirektör, Petra Gummeson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser för Osby kommun och även kommande 
händelser för våren 2022. Det informeras bland annat om att 
kommunen infört nya rekommendationer till och med 28 februari 
med anledning av Covid-19.
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§ 11
Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsändningar
KS/2021:361   000

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson utses till ansvarig 
utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på 
www.youtube.se. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds på Osby kommuns kanal 
på www.youtube.se. Direktsändningar över internet omfattas av den så 
kallade webbsändningsregeln i 1 kap. 3 § 2 st. YGL. Regeln omfattar 
sändningar av program som riktar sig till allmänheten där starttidpunkten 
och innehållet inte kan påverkas av mottagaren, det vill säga 
direktsändningar och tablåsändningar (förinspelade ”livesändningar”). 
Enligt 2 kap. 2 § radio- och TV-lag (2010:696) ska den som bedriver 
sändningsverksamhet som det inte kräver tillstånd enligt den lagen anmäla 
sändningen hos MPRT. 

Av 4 kap. 1 § YGL följer att ansvarig utgivare ska utses. Enligt 3 kap. 13 § i 
lag (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden ska den som utser en ansvarig utgivare 
i andra trådsändningar än de som avses i 12 § samma lag anmäla vem som 
utsetts till MPRT. Direktsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 
är sådana sändningar som omfattas av ovanstående bestämmelser. Det är 
därför nödvändigt att anmäla dessa till MPRT. 

Ansvarig utgivare är enligt 6 kap. 1 § YGL ansvarig för yttrandefrihetsbrott 
som begås i sändningen. Det följer dock av sakens natur att en ansvarig 
utgivare inte på förhand kan kontrollera vad en ledamot kommer att yttra i 
talarstolen. Här finns dock ett betydelsefullt undantag 1 kap. 16 § YGL. 
Undantaget innebär framförallt att i direktsändningar från så kallade 
dagshändelser är ansvarig utgivares ansvar begränsat, det är istället är den 
som yttrar något som själv bär risken för att straffas för det. Sändningar från 
kommunfullmäktige har i flera beslut från Justitiekanslern (JK) ansetts vara 
dagshändelser.
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I frågan om vem som ska vara ansvarig utgivare så måste det vara någon 
som har den befogenhet som krävs enligt 4 kap. 3 § YGL. Det ter sig 
naturligt att det är kommunfullmäktiges ordförande som är närmast den 
rollen, på grund av dennes ställning bör alltså ordföranden bli utsedd till 
ansvarig utgivare. Enligt 4 kap. 3 § YGL ska den ansvariga utgivaren ha 
möjlighet att bestämma över sändningens innehåll så att ingenting förs in 
mot hans eller hennes vilja.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ” Ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges 
webbsändningar”, daterad den 16 november 2022 från kommunjurist 
Christian Sonesson och administrativ chef Johanna Lindhe.

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
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§ 12
Landsbygdsutveckling, återrapportering 
medborgardialoger

Kommunstyrelsens beslut

- Redovisningen av de genomförda dialogerna läggs till handlingarna.

- Arbetet kring landsbygdsstrategin ska fokuseras på att minska 
antalet ”ödehus”, bygga bort ”vita” fläckar för fiber samt att 
kartlägga mobiltäckningen inom kommunens geografiska område.

- Ett förslag till handlingsplan ska tas fram utifrån ovanstående 
punkter. Förslaget ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 
senast den 10 maj 2022.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Mathias Karlsson informerar kommunstyrelsen angående 
de medborgardialoger som har hållits avseende landsbygdsstrategin. Efter 
diskussion beslutar kommunstyrelsen att:

- Redovisningen av de genomförda dialogerna läggs till handlingarna.

- Arbetet kring landsbygdsstrategin ska fokuseras på att minska 
antalet ”ödehus”, bygga bort ”vita” fläckar för fiber samt att 
kartlägga mobiltäckningen inom kommunens geografiska område.

- Ett förslag till handlingsplan ska tas fram utifrån ovanstående 
punkter. Förslaget ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 
senast den 10 maj 2022.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Mathias Karlsson
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§ 13
Regionplan för Skåne 2022-2040
KS/2021:93   032

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt nedan, gällande förslag 
till regionplan för Skåne 2022-2040:

På sidan 51 i regionplanen önskar Osby kommun att tillägg görs i stycket 
om Sydostlänken. Här bör tillägget göras att Sydostlänken ”är även viktig 
för persontrafiken”. Osby kommun vill särskilt trycka på vikten av den 
planerade Sydostlänken och att detta tydligt framgår i regionplanen. Detta 
gäller både för persontrafiken och transporter för de företag som berörs på 
sträckan Karlshamn-Älmhult.  

I övrigt ställer sig Osby kommun bakom det gemensamma yttrandet över 
Regionplanen inom ramen för SKNO samarbetet. 

Barnkonsekvensanalys
Ingen barnkonsekvensanalys behövs för detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet
1:e januari 2019 ändrades plan och bygglagen och Region Skåne fick 
uppdraget att ta fram en regionplan. Regionplanen är en strategisk plan som 
omfattar hela Skåne. 
Tanken är att den ska visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för 
utvecklingen av Skåne som län. Avsikten är att regionplanen, tillsammans 
med de kommunala översiktsplanerna, ska beskriva Skånes nuläge men 
även visa riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut. Regionplanen har 
tidigare varit ute på samråd under perioden 2020-12-01 – 2021-04-31. 

Regionplanen för Skåne är ute på remiss (granskning) mellan 2020-09-23 – 
2021-12-31. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-12, § 6.

Tjänsteskrivelse ” Regionplan för Skåne 2022–2040”, daterad den 16 
december 2021 från planarkitekt Kettil Svensson.

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planarkitekt, Kettil Svensson
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§ 14
Yttrande Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2022-2033 - Region Skåne
KS/2022:12   050

Kommunstyrelsens beslut

- Osby kommun ställer sig bakom Skåne Nordost (SKNO) yttrande 
över den Regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022–
2033 med tillägget att sträckan Osby-Markaryd bör utredas om 
eventuellt mötesfri väg är möjligt på riksväg 15.

- Osby kommun vill specifikt framhäva att ”I planen finns väg 15 med 
som en utpekad brist. Denna väg är en betydelsefull förbindelse 
mellan Halland och Blekinge. Ombyggnad har skett på sträckan 
Osby - Markaryd, men på sträckan Osby - Olofström finns ett stort 
behov av ombyggnad och upprustning. Det har i tidigare underlag 
till Region Skåne lyfts tydliga krav på att utreda brister för denna 
sträcka. Det är viktigt att det görs en tydlig bedömning under 
planperioden så att objektet kan komma med i en kommande 
planperiod.” tas i beaktande.

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av regeringen har Region Skåne upprättat en ny Regional 
transportinfrastrukturplanen för Skåne 2022-2033. 
Sammanfattningsvis är de viktigaste delarna följande:

- 1 653 miljoner kronor avsätts för finansiering av namngivna regionala 
vägobjekt. Under planperioden prioriteras att färdigställa stråk och 
genomförandet av namngivna objekt i föregående plan 2018 - 2029. Genom 
att objekten har ökat i kostnader blir utrymmet för nya objekt minimerat.

- 1 128 miljoner avsätts för finansiering av kollektivtrafikåtgärder. 
åtgärderna ska bidra till att uppfylla målet till ökad andel resor som görs i 
Skåne med kollektivtrafik. Satsningar sker enbart på vägnätet för bussar - 
åtgärder för järnväg finansieras inom Nationell plan och delvis genom 
samfinansiering i detta planförslag.

- 1 041 miljoner kronor avsätts för samfinansiering av Nationella planen. 
Genom detta ökar möjligheterna för Trafikverket att prioritera viktiga 
satsningar och åtgärder i Skåne, som annars inte hade kunnat prioriteras.
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- 778 miljoner avsätts för finansiering cykelvägar och uppgradering av 
befintlig cykelinfrastruktur.

- 385 miljoner avsätts för finansiering av åtgärder som bidrar till ökad 
trafiksäkerhet och förbättrad miljö.

- 65 miljoner avsätts för övriga satsningar, bl.a. bidrag till enskilda vägar 
och driftbidrag till utpekade regionala flygplatser.

I planen har också ett antal infrastrukturbrister lyfts fram och som ska 
utredas under planperioden och som kan prioriteras i kommande planer. 
Inom ramen för det kommunala samarbetet i Skåne Nordost har en 
infrastrukturgrupp arbetat fram ett förslag till gemensamt yttrande. Detta har 
antagits av styrelsen för samverkansorganet den 7 december 2021. 
Rekommendationen till kommunerna i Skåne Nordost är att de ställer sig 
bakom det gemensamma yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-16, § 7.

Tjänsteskrivelse ”Yttrande över förslag till Regional 
transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033”, från planarkitekt Kettil 
Svensson och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Remissversion Regional Transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 – 2033.

Beslutet skickas till

Planarkitekt, Kettil Svensson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 15
Handlingsprogram räddningstjänsten
KS/2021:379   160

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till kommunfullmäktige

- Handlingsprogram enligt lagen om skydd om olyckor, från 
räddningschef Johan Wendt, antas

Sammanfattning av ärendet
Handlingsprogrammet ska beskriva de risker som kan leda till 
räddningsinsatser, detta framgår av 3 kap. 3 och 8 §§ Lag om skydd mot 
olyckor (LSO). Exempel på sådana risker är bland annat brand, trafikolycka, 
utsläpp av farligt ämne, drunkning och översvämning. Riskerna i 
kommunen har identifierats och analyserats i en geografisk riskanalys och 
den sammantagna riskbilden har sedan använts som grund för hur man 
prioriterar och sätter upp mål, planerar den förebyggande verksamheten 
samt bedömer vilken räddningstjänstförmåga som krävs för att genomföra 
räddningsinsatser. Ambitionen är att handlingsprogrammet ska vara 
lättillgängligt för både medarbetare såväl som medborgare. 
Handlingsprogrammet är upprättat enligt föreskriven struktur och innehåll i 
”Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna 
råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1)”. 
Den största skillnaden i förhållande till tidigare handlingsprogram är att nu 
ligger fokus mer på Räddningstjänstens hantering av Skydd mot olyckor, 
inte som tidigare övriga kommuners verksamheter. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-16, § 8.

Tjänsteskrivelse ” Handlingsprogram räddningstjänsten”, från 
räddningschef Johan Wendt.

Skrivelse ” Handlingsprogram enligt lagen om skydd om olyckor, från 
räddningschef Johan Wendt.

Skrivelse” Yttrande angående nytt handlingsprogram för Osby kommun” 
inkommen den 7 december 2021 från brandingenjör Kristianstad kommun 
Johan Nilsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 16
Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt 
LSO (lag om skydd mot olyckor) och LBE (lag om 
brandfarliga och explosiva varor)
KS/2022:13   003

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxa enligt 

LSO och LBE, antas och börjar att gälla från och med den 1 mars 
2022. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om taxor inom 
räddningstjänstens verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun beslutade 2016-06-13 (KS/2016:307) om nya taxor för 
tillsyn enligt LSO och LBE samt för tillståndsprövning enligt LBE. Under 
de senaste fem åren har det skett flera förändringar inom räddningstjänstens 
område, däribland lagförändringar, nytt samarbetsavtal mellan 
räddningstjänsten Osby och Hässleholm och förändrad 
handläggningsprocess för tillsyn, vilka samtliga bidrar till att konstruktion 
av ny taxa är befogad. 

Räddningstjänsten har därför tagit fram ett nytt taxeförslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 9.

Tjänsteskrivelse ” Bestämmelser för tillstånds- och tillsynstaxa enligt 
(LSO) lag om skydd mot olyckor och (LBE) lag om brandfarliga och 
explosiva varor”, daterad den 4 januari 2022 från räddningschef Johan 
Wendt och kommundirektör Petra Gummeson.

Skrivelse ” Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO 
och LBE” daterad den 4 januari 2022.
 
Skrivelse ”Taxa för tillsynsbesök tillståndsprövning samt godkännande av 
föreståndare och deltagare för explosiv vara” daterad den 4 januari 2022 
från räddningstjänsten.

Jämförelse räddningstjänsttaxa 2021-2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Comfact Signature Referensnummer: 1274984



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
27(33)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-01-26 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 17
Uppföljning intern kontroll 2021, kommunstyrelsen
KS/2021:5   040

Kommunstyrelsens beslut

- Uppföljning intern kontroll 2021, godkänns 

Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Gunnar Elvingsson informerar kommunstyrelsen om 
uppföljningen av intern kontroll 2022. Efter diskussion godkänner 
kommunstyrelsen uppföljningen men påpekar att ej uppfyllda mål ska vara 
med i intern kontroll 2022.

Beslutet skickas till

Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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§ 18
Avveckling Osby Nova
KS/2021:269   000

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Osby kommun beslutar att avveckla det kommunala bolaget Osby 
Nova AB.

- Bolagets tillgångar ska överlåtas till kommunen.

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att, genomföra 
avvecklingen.

- Innan bolaget avvecklas ska namnbyte ske och nuvarande 
bolagsnamn ”Osby Nova” varumärkesskyddads.

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

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt 
bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-
regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till 
gagn för näringslivet. 

Bolaget har varit vilande i ett antal år och diskussion har därför förts om att 
avveckla bolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2021 att ge 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att beslutsunderlag och tidplan för 
avveckling av bolaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-12, § 13.

Tjänsteskrivelse ”Avveckling av Osby Nova AB”, daterad den 4 januari 
2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-25, § 95.

Kommunfullmäktiges 2013-12-16, § 176.

Årsredovisning Osby Nova 2020
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Bolagsordning Osby Nova

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 19
Medborgarförslag - Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda
KS/2021:105   331

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Bifalla medborgarförslaget, enligt tjänsteskrivelsen 
”Medborgaförslag – Belysning i Ollonskogen i Lönsboda”, daterad 
den 15 december 2021, från trafik- och gatuingenjör Tomislav 
Kljucevic och mark- och exploateringschef Jan Lindeberg.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen 2021-04-06, föreslår Camilla Svensson att 
Ollonskogen i Lönsboda ska kompletteras med mer belysning.
Osby kommun instämmer i att mer belysning behövs i Ollonskogen. Då det 
inte finns resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs 
ständigt prioriteringar. Projektet läggs med i planeringen och förväntas 
genomföras inom en femårsperiod. Under våren 2022 kommer en 
inventering av hela gatubelysningsnätet i Osby kommun att genomföras. 
Brister fastställs, prioriteras och projekten redovisas i en detaljerad 
femårsplan.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-15, § 143.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-11-29, § 123 
§ 123.
Tjänsteskrivelse ”Medborgarförslag – Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda”, daterad den 15 december 2021, från trafik- och gatuingenjör 
Tomislav Kljucevic och mark- och exploateringschef Jan Lindeberg.
Kommunfullmäktiges beslut, den 3 maj 2021, § 46.
Skrivelse ”Medborgarförslag – Belysning i parken Ollonskogen i 
Lönsboda”, inkommen den 6 april 2021, från Camilla Svensson.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 20
Revidering av reglemente Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019 - 2022
KS/2021:57   003

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022 antas. 

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunal väghållningsmyndighet. 
Förtroendevalda ska kunna utses till firmatecknare för nämnden. Föreslagna 
ändringar är i övrigt markerade med gul överstrykning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022”, daterad den 21 januari 2022 från 
kommunjurist Christian Sonesson och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag på reglemente, daterad den 21 januari 2022.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 21
Diskussion - Eventuell utökning av Barn- och 
utbildningsnämndens budgetram

- Kommunstyrelsen för en diskussion om en eventuell utökning av 
barn- och utbildningsnämndens budgetram.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 14.50 – 15.00
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