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Datum

2016-10-19

KOMMUN

Kommunstyrelsen
Dag och tid: Onsdagen den 26 oktober 2016, kl. 08:30
Plats: Borgen, långa salongen
Ärende
1

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet
samt godkännande av dagordning

2

Anmälningar

3

Anmälan av delegationsbeslut

4

Kl. 08.35

Information
Petra Gummeson, kommunchef

5

Kl. 09.00

övergripande regler m.m. för budget 20
6

Drift- och investeringsbudget 2017, Kommunstyrelsen

7

Bidrag till samlingslokaler 2017

8

Drift- och investeringsbudget 2017, Barn- och skolnämnden

9

Drift- och investeringsbudget 2017, Vård- och omsorgsnämnden

10 Driftbudget 2017, Tillsyns- och tillståndsnämnden
11

Driftbudget 2017, Valnämnden

12 Driftbudget 2017, överförmyndaren
13 Driftbudget 2017, Revisionen
14 Finansförvaltning 2017
15 Borgensavgift 2017
16 Kommunal skattesats 2017
17 Finansiella mål 2017-2019
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18 Ram för upplåning 2017
19 Flerårsplan 2018-2019 samt investeringsbudget 2020-2023
20 Borgensram 2017, Osbybostäder AB
21

Borgensram 2017, Fjärrvärme i Osby AB

22 Kommunalt partistöd 2017
23 Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val av ledamot
och ersättare i förbundsfullmäktige
24 Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner.
25 Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef

Pia Lindvall Bengtsson , ekonomichef, kommer att vara närvarande under behandlingen av
ärende 5 - 21 för att bevara eventuella frågeställningar.

Marika Bjerstedt Hansen (S)

Benny Nilsson

Ordförande

Sekreterare
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2016-10-19

Kommunstyrelsekontoret
Benny Nilsson

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:532 000

Förslag till beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Rådet för funktionshindrade i Osby (RFFH), "Mötesanteckningar", 2016-09-26
2. Samarbetskommitten Skåne Nordost, styrelsen "Sammanträdesprotokoll", 2016-09-29.
3. Osbybostäder AB, "Sammanträdesp.-otokoll", 2016-09-29.
4. Länsstyrelsen Skåne, "Beslut om tillstånd till markangrepp i anslutning till fornlämning i
samband med föryngringsavverkning, fastigheten Gisslaboda 1:67 fornlämning nr 376 i
Örkened socken, Osby kommun, Skåne län", 2016-10-10.
5. Länsstyrelsen Skåne, "Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet", 2016-10-13.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan
begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, 0479 - 528 271 , alternativt
hakan.dahlbeck@osby.se .
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Datum

2016-10-19

KOMMUN

Kommunstyrelsekontoret
Benny Nilsson

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:533 000

Sammanfattning av ärendet

Personalchef, verksamhetsområdeschef barn och skola, samhällsbyggnad,
utbildning och arbete, vård och omsorg m.fl.
Anställning med varaktighet mer än 1 år för övrig personal, punkt 4.2, tolv (12) ärenden.
Beslutsdatum 1 september -11 oktober 2016

Personalchef
Träffa särskild överenskommelse med arbetstagare om avslutning av anställning, punkt
4.14, ett (I) ärende
Beslutsdatum 22 juni 2016

Närmast överordnad chef
Avstängning, efter samråd med personalavdelningen, punkt 4.16, ett (1) ärende
Beslutsdatum 10 oktober 2016

Närmast överordnad chef
Disciplinpåföljd, efter samråd med personalavdelningen, punkt 4.18, ett (1) ärende
Beslutsdatum 20 juni 2016

Verksamhetscontroller utbildning och arbete
Beslut om inackorderingsbidrag, punkt 10.5, tre (3) ärenden.
KS/2016:621 , 622 och 650 623
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, enligt fastställda regler, punkt
10.23, ett (1) ärende.
KS/2016:615 623

Vuxenenheten, verksamhetsområde utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp

Beslutsdatum

Antal beslut

IFO Vuxen
KS/2016:6 752

september månad 2016

sjutton (17)

Försötj ningsstöd
KS/2016:7 754

september månad 2016

trehundranittiotre (393)

Assistent, verksamhetsområde utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 16.12, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 8 september 2016
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Gatuingenjör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 20.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 10 oktober 2016

KS/2016:230

Byggnadsinspektör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (s) basbelopp, åtta
(8) ärenden, punkt 22.1.
Beslutsdatum 15 och 26 september 2016

TT-2015-828, 1019
TT 2016-465, 589, 701, 702, 1283 och 1379
Sammanfattning
I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommun-styrelsen
överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla
beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen.
Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska
bifogas blanketten.
En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar
eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska
vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på
kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en
lämnad delegation.
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Datum

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson , 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Övergripande regler m.m. för budget 2017
Dm KS/2016:555

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Övergripande regler för budget 2017 och övriga bilagor i budget
2017 och flerårsplan 2018-2019 antas.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledn ingskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia. lindvall@osby.se

Budget 2017, kommunstyrelsen
Dm KS/2016:554

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftsbudgetramar inom kommunstyrelsen antas för
verksamhetsområde
Verksamhetsområde

N ettodriftsbudgetram Kapitalkostnader Total
utanför
budgetram
budgetram

Kommunledningskontor 32. 588 tkr

1.703 tkr

34.291 tkr

Fastighetsenhet

-1594tkr

1.688 tkr

94 tkr

Kostenhet

22 724 tkr

0

22.724 tkr

Utbildning och arbete

89.623 tkr

4.458 tkr

94.081 tkr

Samhällsbyggnad

63.515 tkr

12.421 tkr

75.936 tkr

VA-verksamheten
inklusive
kapitalkostnader

0 tkr

0 tkr

0 tkr

Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen antas för
verksamhetsområde
Kommunledningskontor
Fastighetsförvaltning
Utbildning och arbete
Samhällsbyggnad
VA-verksamhet
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Postadress Komm unledningskontoret
283 80 Osby
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Bidrag till samlingslokaler 2017
Dm KS/2016:551

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Bidrag till samlingslokaler år 2017 beviljas i enlighet med nedan
angivet förslag
Förening

Budget
2016

Ansökan

Budgetberedningens
förslag

Byggnadsföreningen medborgarhuset i
Osby

1.4000.000 1.700.000 kr
kr

1.400.000 kr

Ekeröds byalag

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

Kylens bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening

278.000 kr

300.000 kr

278.000 kr

Nybygdens byalag

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

Sydöstra Örkeneds byalag

10.000 kr

10.000 kr

10.000 kr

Vesljunga bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

7.000 lu

Visseltofta hembygdsförening

20.000 kr

20.000 kr

20.000 kr

Örkeneds Nona bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

Örkeneds JUF:s bygdegårdsförening

7.000 kr

7.000 kr

7.000 kr

Totalt

1.750.000
kr

1.855.000 kr

1.750.000 kr

Sammanfattning
Föreningar som driver samlingslokaler för allmänheten har lämnat in
ansökningar för år 2017. Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden
ska ha gemensam lokal för aktivieter. Bidraget förutsätter att det bedrivs
aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget betalas ut den 15 maj bidragsåret.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Budget 2017, Barn- och skolnämnden
Dm KS/2016:554

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftsbudgetram för barn- och skolnämnden antas
för verksamhetsområde
Verksamhet

N ettodriftsbudgetram Kap ital kostnader Total driftbudget barnoch skolnämnden
utanför
budgetram

242.425 tkr
Bam- och
skolnämnden

13.380 tkr

255.805 tkr

Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen antas för
verksamhetsområde

J

Barn- och skolnämnden

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

J

4.350 tkr
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Fax 0479-52 82 97
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommun ledn ingskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Budget 2017, Vård och omsorgsnämnden
Dnr KS/2016:554

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftsbudgetram för vård- och omsorgsnärnnden
antas för verksamhetsområdet
Verksamhet

Nettodriftsbudgetram Kapitalkostnader Total driftbudget
barn- och
utanför
skolnämnden
budgetram

Vård- och
om sorgsnämnden

195.608 tkr

8.339 tkr

203.947 tkr

Förslag till investeringsbudget inom kommunstyrelsen antas för
verksamhetsområde

I Vård- och omsorgsnämnden

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

1.135 tkr

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

~KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Budget 2017, Tillsyns- och tillstånds nämnden
Dm KS/2016 :554

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftsbudgetram för tillstånds- och tillsynsnämnden
antas för verksamhetsområdet
Verksamhet

Nettodriftsbudgetram Kapitalkostnader Total driftbudget
barn- och
utanför
budgetram
skolnämnden

Tillsyns- och
3.693 tkr
tillståndsnämnden

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

0 tkr

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

3.693 tkr

Hemsida www.osby.se
PlusGiro 11 16 61-5
Organisationsnr 212000-0902 Bankgi ro 281-6809

MOSBY

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1( 1)

Datum

~KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia. lindvall@osby.se

Budget 2017, Valnämnden
Dnr KS/2016:554

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftsbudgetram för valnämnden antas för
verksamhetsområdet
Verksamhet

N ettodriftsbudgetram Kapitalkostnader Total driftbudget
utanför
barn- och
skolnämnden
budgetram

Valnämnden

31 tkr

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

0 tkr

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

31 tkr
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia. li ndvall@osby.se

Budget 2017, Överförmyndaren
Dm KS/2016:554
Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftsbudgetram för överförmyndaren antas för
verksamhetsområdet
Verksamhet

Nettodriftsbudgetram Kapitalkostnader Total driftbudget
utanför
bam- och
skolnämnden
budgetram

Överförmyndaren

2.303 tkr

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

0 tkr

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

2.303 tkr
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Datum

~KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Budget 2017, Revisionen
Dnr KS/2016:554
Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Förslag till nettodriftbudget för revisorerna 2017 uppgående till ... .
tkr antas.

Ärendet bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx

Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Finansförvaltning 2017
Dnr KS/2016:557

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Nettodriftskostnaden för finansförvaltningen 2017 uppgående till
-707.124.000 miljoner kronor fastställs.

Sammanfattning
Anslag till förfogande som beslutats av kommunstyrelsen föreslås fastställas
till 2.000 tkr.
I förslaget ingår 12 miljoner kronor enligt förslag i budgetpropositionen om
utökat generellt statsbidrag. Riksdagen fattar beslut om förslagen i
budgetpropositionen i december 2016.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Borgensavgift 2017
Dnr KS/2016:561

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Borgensavgift tas ut med 0,3 procent avseende kommunens helägda
bolag.
Borgensavgift tas ut med 0,3 procent avseende Östra Göinge
Renhållnings AB, som ägs till femtio procent av Osby kommun.
Borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende
borgensåtaganden vruje år och debiteras årsvis.

Sammanfattning
Osby kommuns bedömning av nivån på borgensavgiften har utgått från
kommuner i motsvru·ande kommungmpp och enligt senaste statistik ligger
den på ca 3 procent.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

~KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Kommunal skattesats 2017
Dnr KS/2016:556

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Utdebitering för år 2017 fastställs till 22,26/skattekrona (oförändrat).

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt författning lägga förslag till
kommunfullmäktige om utdebitering senast under oktober månad.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson , 0479-52 81 61
pia. lindvall@osby.se

Finansiella mål 2017- 2019
Dnr KS/2016 :558

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Målet är ett positivt resultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till
2 % av skatter och bidrag i flerårsperspektiv. Det innebär att ett
överskott med cirka 15 mnkr eftersträvas.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se
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Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia. lindvall@osby.se

Ram för upplåning 2017
Dnr KS/2016:559

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Under år 2017 har kommunstyrelsen rätt att nyupplåna. Det vill säga
öka kommunens skulder, med totalt 263 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån under 2017, det vill säga
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2016.
Kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kronor
(oförändrat) för kommunkoncernen.

Sammanfattning
Banker och kreditinstitut anser att kommunen årligen bör ta beslut om ram
för upplåning.
Kommunens lån uppgår för närvarande till 245 miljoner kronor. Beslut om
upplåning som ännu inte är genomförd uppgår till cirka 162 miljoner kronor.
Förslag till upplåning i budget 2017 är 101 miljoner kronor. Samtidigt ska
beslutet ta höjd för ytterligare beslut om lånefinansiering under året.
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Datum

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia. lindvall@osby.se

Flerårsplan 2018-2019 samt investeringsbudget 20202023
Dm KS/2016:560
Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Anta flerårsplan 2018-2019, samt investeringsbudget 2020-2023.
Sammanfattning
Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket
möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära
budgetramama i flerårsperspektiv.
Nettobudgetramar och investeringsplan i flerårsperspektiv omprövas
årligen.
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Datum

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson , 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Borgens ram 2017, Osbybostäder AB
Dnr KS/2016 :562

Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Såsom för egen skuld ingår Osby kommun borgen för Osbybostäder
AB :s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om .....
miljoner kronor jämte därpå följande ränta och kostnader.
Sammanfattning
Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår idag kommunens
ingångna borgensåtaganden till 254,0 miljoner kronor (kvarstående belopp
211 miljoner kronor (per 2016-08-31).
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Datum

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Borgens ram 2017, Fjärrvärme i Osby AB
Dnr KS/2016:563
Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar att
Såsom för egen skuld ingår Osby kommun borgen för Osbybostäder
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om .....
miljoner kronor jämte dätpå följande ränta och kostnader.
Sammanfattning
Utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår idag kommunens
ingångna borgensåtaganden till 45 miljoner kronor (kvarstående belopp 45
miljoner kronor per 2016-08-31).
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Datum

2016-09-30

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson

Kommunalt partistöd 2017
Dnr KS/2016:553 043
/Förslag till beslut/
<Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta.
1.

Kommunalt partistöd för år 2017 bestäms till ett grundbidrag om 2.658 kronor och
ett mandatstöd om 11.367 kronor per mandat i kommunfullmäktige.
1.1 . Arbetarpattiet socialdemokraterna 2.658 kr + ( 16 x 11.367 kr) =

184.530 kronor

1.2. Sverigedemokraterna 2.658 kr+ (9 x 11.367) kr= 104.961 kronor
1.3. Centerpartiet 2.658 kr+ (5 x 11.367 kr)=

59.493 kronor

1.4. Moderaterna 2.658 kr+ (5 x 11.367 kr)=

59.493 kronor

1.5. Kristdemokraterna 2.658 kr + (2 x 11.367 kr) =

25.392 kronor

1.6. Vänsterpartiet 2.658 kr + (2 x 11.367 kr) = 25.392 kronor
1.7. Miljöpartiet 2.658 kr+ 11.367 kr= 14.025 kronor
1.8. Liberalerna 2.658 kr+ 11.367 kr = 14.025 kronor
2.

Kommunalt paitistöd ska, med ändring i 2 § Grundstöd och mandatstöd och 5 §
Årlig utbetalning i "Regler för kommunalt partistöd Osby kommun" betalas ut årligen i
april månad.>

Sammanfattning av ärendet
<Den 1 februari 2014 infördes nya regler om kommunalt pa1tistöd i kommunallagen
(1991:900) som gäller från och med den mandatperiod som bötjade den 14 september
2014. De nya reglerna innebär bland annat att
./ kommunalt partistöd bara får betalas ut till ett politiskt patti som är en juridisk
person, vilket innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som
kan ta emot utbetalningen av det kommunala partistödet,
./ kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det kommunala
partistödet.
Kommunfullmäktige antog den 8 september 2014, § 108, "Regler för kommunalt partistöd
Osby kommun". Av dessa regler framgår bland annat följande. En mottagare av
kommunalt partistöd, dvs. den juridiska person som stödet betalats ut till, ska årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att paitistödet använts för att stärka respektive

Besköksadress Briogatan 1
Postadress
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281 -6809

Sida

2(2)

politiska partis ställning i den kommunala demokratin. I förarbetena till lagstiftningen 1
anges att det av redovisningen bland annat bör ''framgå i vilken mån överföringar gjorts
till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits".
Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapp01t som en av respektive politiskt parti
utsedd granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska inte ge svar på frågan om det
kommunala paitistödet har använts för sitt avsedda ändamål utan säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet har använts. I förarbetena
till lagstiftningen2 anges följande om granskningsrapporten. "Granskningsrapporten bör
även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket material som legat till grundfor granskningen. Det ger utomstående en möjlighet att värdera
den särskilda granskarens uttalande i.frågan om redovisningen ger en rättvisande bild'.
Samtliga de politiska partier, (C), (KD), (L), (M), (MP), (S), (SD) och (V), i Osby
kommun som under år 2015 tagit emot kommunalt partistöd har lämnat såväl en skriftlig
redovisning som en granskningsrapport inom den föreskrivna tiden.>
Enligt "Regler för kommunalt partistöd Osby kommun" är det totala anslaget för
kommunalt partistöd elva (11) prisbasbelopp, året före utbetalningsåret. Det kommunala
partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent av prisbasbeloppet per politiskt
paiti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till återstoden av de ursprungliga elva (11)
prisbasbeloppen efter avdrag för grundstödet och därefter fördelas på antalet mandat i
kommunfullmäktige.
För år 2017 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 487.3003 kr. Grundstödet är
2.6584 kr per politiskt patti och mandatstödet 11.3675 kr per mandat i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
<Tjänsteskrivelse "Kommunalt partistöd 2017", daterad den 30 september 2016, från
kommunchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson>

Petra Gummeson

Benny Nilsson

Kommunchef

Kanslichef

Beslutet skickas till

1

Prop. 2013/ 14:5 s.79
Prop. 2013/14:5 s 82
3 44.300 kr X ] I = 487.300 kr
4
487.300 kr x 0,06 = 2.658 kr
5 487.300 kr- (2.658 kr x 8) = 466.036 kr/ 41 = l l.367 kr
2

/()f

Regler för kommunalt partistöd Osby kommun
Antagna av fu llmäktige den 2014-09-08 §108

I kommun all agen (1991 :900) finns de grundläggande bestämmelsern a om kommunalt
partist öd .
I Osby kommun ska därutöver fö ljande gä ll a.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Osby kommun utgå r till parti er som är representerade i enlighet med
vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommun all agen.
2 § Gnmdsti'id o ch ma ndatstöd

Det totala anslaget för partistöd ska utgö ra 11 prisbasbelopp. Partistöd utgår till po litiska
partier som är repre senterade i kommunfullm äktige med ett grund stöd och i övrigt ett lika
stort belopp för varje plats som partiet har i kommunfullmäktige. Partistödet utbetal as i m aj
m ånad årligen.
Partistödet best år av
- ett grundstöd, som uppgör 6 % av prisbasloppet, året före utbetalningsåret, per parti och år.
- ett mandatstöd, som uppgå r till åt erstoden av 11 prisbasloppet efter avdrag för grundstöd,
enligt ovan, förde las på antalet mandat i kommunfullm äktige.
3 § Fördelning av partistöd

Vid förd elningen av partist öd beaktas endast mand at för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837 ). (Stolen är torn först när länsstyrelsen inte har något nam n
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse från en ledamot i
fullm äktige. ) Partistödet begränsas ge nom att från och med året efter den "tomma stolen "
uppkommit ges inte partistöd för detta mandat.
Upphör ett parti att vara represe nterat under ett ver ksa mhetsår, ska partistödet dock
utbetalas und er inn evarande verksamhetsår.
4. § Redovisning och gra ns lmin g

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som vi sar att partistödet
har anvä nts för det ändam ål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Ti ll
redovi sningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbe talning

Partistöd beta las ut årligen i m aj månad. Kommunfullmäktige fattar beslut om att betala ut
partistöd i sa mband med antaga nde av budget.
Har redovisnin g och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
läm nats in till kommunstyrelsen/landstin gsstyrelsen inom föreskriven t id utbeta las inget stöd
för nästkommand e år.
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2016-10-05

KOMMUN

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson

Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige
Dnr KS/2016:176 004

Förslag till beslut
<Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föres lå kommunfullmäktige besluta.
1. Osby kommun inträder som medlem i kommunalförbundet Sydarkivera den I januari
2017.
2. Förbundsordning, inklusive bilagor, för kommunalförbundet Sydarkivera, daterad den 1
april 2016, antas.

3. Till ledamot respektive ersättare i kommunalförbundets förbundsfullmäktige utses N N
(?) respektive N N (?).
4. Osby kommuns medlemsavgift, trehundrafemtiotusen (350.000) kronor, för medlemskapet i kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 godkänns och har finansierats i kommunens budget 2017.

5. Kommunalförbundet Sydarkiveras budget 2017 och ekonomiska plan för 2018-2019
godkänns.
6. Samtliga ovan angivna beslut är villkorade av att samtliga kommuner och regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera.>

Sammanfattning av ärendet
<I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att denna
information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser,
har ett behov av e-arkiv uppstått. Att införa ett e-arkiv är resurskrävande och bör därför
genomföras i samarbete med andra kommuner. För att effektivt hantera informationsförvaltningen erbjuder kommunalförbundet Sydarkivera (Sydarkivera) möjligheten att de tar
över uppgiften som gemensam arkivmyndighetsfunktion.
Sydarkivera·bö1jade sin verksamhet den 1 januari 2015. I dagsläget är tio (10) kommuner
och Region Blekinge medlemmar i Sydarkivera för att på ett effektivt sätt samarbeta kring
arkiv och långsiktigt digitalt bevarande. Ingående kommuner är Alvesta, Karlshamn,
Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö, Älmhult och
Region Blekinge.
Kommunstyrelsen beslöt den 23 mars 2016, § 51 , att godkänna "Avsiktsförklaring för
inträde i kommunalförbundet Sydarkivera". Förutom Osby kommun har även Bromölla,
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Hässleholms, Höörs, Kristianstads, Olofström, Oskarshamn; Vimmerby och Östra Göinge
kommun för avsikt att inträda som medlemmar i kommunalförbundet.
Osby kommuns årliga medlemsavgift som medlem i kommunalförbundet Sydarkivera
uppgår för närvarande till trehundrafemtiotusen (350.000) kronor. Eventuell förändring(-ar)
av storleken på denna avgift bestäms i samband med kommunalförbundets budgetprocess(-er) .>
Besluts underlag

<Tjänsteskrivelse "Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt
val av ledamot och ersättare i förbundsfullmäktige", daterad den 5 oktober 2016, från
kommunchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson.>
<Förbundsordning, inklusive bilagor, för kommunalförbundet Sydarkivera, daterad den 1
april 2016.>
<Kommunalförbundet Sydarkivera Budget 2017 och ekonomisk plan 2018-2019>
<Kommunstyrelsens beslut 2016-03-23, § 51.>

Petra Gummeson

Benny Nilsson

Kommunchef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

• SYDARKIVERA.

Förbundsordning SYDARI(IVERA

2016-04-01

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt
arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt
arkivmyndighetsfunktioner.

Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Innehållsförteckning
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Förbundsordning SYDARKIVERA

Förbundsordning för
Kommunalförbundet SYDARKIVERA
Förbundsordningen gäller från och med 2016-04-01.

1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är "SYDARKIVERA".
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Växjö.

2 § Medlemmar
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål
3, 1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmamas ställe fullgöra de skyldigheter enligt

arkivlagen och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till
kommunalförbundet, härefter gemensamt kallade Uppdraget. Ovanstående uppdrag ska
fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (1991:900) stadgas om
kommunalförbund.
De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med
bestämmelserna i 3.9 och 3.10.
Förbundet ska fullgöra de myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv
för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i
medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT ~baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattfo1m samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten , samverkan
med förbundsmedlemmama och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter
härefter kallat Bastjänster.
3 .3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning
och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av arkivhandlingar.
Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med
framtagande av gemensamma dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och
systematiska arkivförteckningar.
3

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt att genomföra
utbildningsinsatser inom arkivområdet.
3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemrnamas handlingar och dokwnent. Handlingsprogrammet ska övergripande
beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet
ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmama och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnade av ITbaserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som
ska prioriteras för avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av
de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som
va1je förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.

Anslutande tjänster
3.9 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och
ligga inom ramen för komrnunalförbundets ändamål och kan tex innebära helt eller delat
övertagande av deponi för papper. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för
utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom uppgifterna därmed blir
uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna
punkt 3.9 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

Tilläggstjänster
3. l O Utöver de uppgifter som förbundsmedlem överlämnar till kommunalförbundet enligt
punkt 3.9 ovan kan förbundsmedlemmarna inom ramen för den kommunala kompetensen och
enligt gällande författningar uppdra åt kommunalförbundet att utföra andra uppgifter åt
förbundsmedlemmarna. Sådana tilläggstjänster ska ligga inom ramen för
kommunalförbundets ändamål. Ersättning för tilläggstjänster enligt denna punkt 3. l O utgår i
enlighet med punkt l 0.6 nedan. Uppdraget ska utföras i enlighet med de riktlinjer och
regelverk konununalförbundet beslutar om.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbunds fullmäktige.

4

4.3 Förbundsstyrelsen :far tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan far inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet
med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet.
För va1je ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5 .3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun intTäda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och
två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfull.mäktige ägt rum i hela
landet.
5. 8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska
3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som
det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och
därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5 .11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
• förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
• förbundsstyrelsen
• ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.
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6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av sju ledamöter med sju
ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet
har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen.
Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt.
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den l januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.
6.3 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som
anges i punkt 6.2 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela
landet ägt mm. Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan fä
representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i
hela landet.
6.4 Förblllldsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och
en vice ordförande i förblllldsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika
kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna
har utsetts vid propmtionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i
lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen fär väckas av
• ledamot i förbundsstyrelsen
• förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
• organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande eller ansvarigt kommunah"åd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende de handlingar och
uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbunds fullmäktige
fastställt styrdokument.
6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.
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7 § Revisorer
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer och tre ersättare för dessa.
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
7.3 Förb1.U1dsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i
förbundsstyrelsen.
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen.
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
förbundet i dess helhet.
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de
furtroendevalda revisorerna i va1je kommun eller landsting som är medlem i
kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets
officiella anslagstavla och för kännedom på varje medlernskommuns hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9 .1 Förbundsrnedlernrnarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som
respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrnnd . Samma fördelningsgrund tillämpas vid
skifte av komm1.U1alförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att
upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, mm
l 0.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan
anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.
l 0.2 Kostnadema för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att
för åren 2015, 2016 och 2017 svarar respektive medlemskommunmed de summor som anges
i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott.
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10.3 För tiden efter 2017 ska en justering kunna ske med beaktande av de erfarenheter som
vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av
olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband
med överläggningar mellan förbundsmedlemmama om kommunalförbundets
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan furas till beslut i samtliga
förbund.smedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
10.4 Den i punktema 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan
förbundsmedlemmama ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet.
För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande
kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9
ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana
särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).
10.6 När kommunalförbundet på begäran utför tilläggstjänster enligt punkt 3.10 ovan till
någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana tilläggstjänster ersättas enligt av
förbundsfullmäktige fastställd taxa.
10.7 Kommunalförbundet tär uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet far inte ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmamas godkännande. Om godkänd borgen ingås
gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1
ovan.
10.8 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas
godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller
väsentlig betydelse för förbundet skall samråd ske mellan förbundet och samtliga
medlemskommuner.
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmama rapp01ter beträffande
verksamhetens ekonomi och utveckling.
11 .3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig
temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos
förbundet.
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.
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12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäk:tige ska årligen fastställa budget för korrununalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmama anger som budgetförntsättningar. Ambitionen är att sådana
ekonomiska ramar ska kunna lämnas för längre tidsrymd än ett år åt gången.
12.2 Budgeten för nästkorrunande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads
utgång.
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en
ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 §
i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse
om sammanträdet ska utfärdas.

13 § Utträde m.m.
13 .1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från
slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena
mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska regleras i en överenskommelse mellan
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i
förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om
inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. Överenskorrunelse träffas angående de av
förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande
förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej.
13.2 De kvarvarande medlemmarna ska vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som
behövs med anledning av utträdet. Se § 17 punkt 1.

14 § Likvidation och upplösning
14. l Om förbundsmedlernmama beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess
verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan
tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat
lämpligt sätt. Förbundets verksamhet far fo1tsättas, om det behövs för en ändamålsenlig
avveckling.
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14.5 När förbundsstyrelsen har fullgj01t sitt uppdrag som lik.vidator, ska förbundsstyrelsen
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar.
Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.
14.6. Av förbundet övertagna arkivhandlingar ska återbördas till den förbundsmedlem som
överlämnat handlingarna. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till
förbundets arkiv.
14. 7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmama. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister
15 .1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive
revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens
arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen
17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Förbundsfullmäktige har rätt att
delegera :frågan om antagande till förbundsstyrelsen.
17 .2 Frågor rörande inträde av ny medlem och utträde av medlem ska handläggas i den
ordning som beskrivs i punkt 17 .1 ovan.

18 § Särsldlda bestämmelser
18. 1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
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förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning
utgå enligt punkt 10.5 och 10.6 ovan.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar
i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För
bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5 och
10.6 ovan.
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Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Alvesta kommun

Vimmerby kommun

Bromölla kommun

Ronneby kommun

Hässlehohns kommun

Tingsryds kommun

Höörs Kommun

Växjö kommun

Karlshamns kommun

Älmhults kommun

Karlskrona kommun

Östra Göinge Kommun

Kristianstads Kommun

Region Blekfoge

Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Olofströms kommun
Osby Kommun
Oskarshamns kommun
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Bilaga 2
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA
Fördelning av kostnaderna för bastjänstema ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar
samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskommunala geografiska området)
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster och tilläggstjänster
fmansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.
För 2017 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter
anslutningsöverenskommelse.

Alvesta kommun
Bromölla kommun
Hässleholms kommun
Höörs Kommun
Karlshamns kommun
Karlslaona kommun
Kristianstads Kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Olofströms kommun
Osby Kommun
Oskarshamns kommun

528 000 kr
338 000 kr
1378000 kr
431 000 kr
856 000 kr
1759000 kr
2 228 000 kr
227 000 kr
745 000 kr
264 000 kr
356 000 kr
350 000 kr
714 000 kr

Vimmerby kommun
416 000 k:r
Ronneby kommun
771 000 kr
Tingsryds kommun
332 000 kr
2 373 000 kr
Växjö kommun
Älmhults kommun
435 000 kr
Östra Göinge Kommun
381000 kr
Region Blekinge
227 000 kr

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppsta1t av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften
ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften far inte understiga 4 kr x antalet
invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift baseras på antal
invånare i området fast justerat till antalet som största kommun inom det
landstingskomrnunala geografiska området).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.

13

Sydarkivera huvudbok 2015
3 Intäkter/Inkomster
30 Försäljnlngsmedel (materlal,varor)
30201 KOSTNADSERSÄTININGAR
35 Bidrag
35150 STATSBIDRAG LAN
36 FörslHJnlng av verksamhet o entreprenad
36300 KONSULTUPPDRAG
39 Övriga Intäkter
3987 ERHÅLLNA KOMMUNALA BIDRAG
5 Kostnader för arbetskraft
50 Löner arbetad tid
5012 SAMMANTR O FÖRRÄTINARVODE
5021 AB GRUPP 1(MÅNLÖN,VIKLÖN)
50211 AB GRUPP 1, 08-TILLÄGG
51 Löner ej arbetad tid
5111 AB GRUPP 1, SEMESTERLÖN
5114 FÖRTROENOEMÄN
51211 AB GRUPP 1, SJUKLÖN 2-14
515 FÖRÄNDR SEMLÖNSKULD INTJÄNAD
5152 FÖRÄNDR SEMLÖNER UTIAG
55 Kostnadsersättningar
5521 BILERSÄTIN,SKATIEFRI
5522 BILERSÄTIN,SKATIEPLIKTIG
56 Sociala avgifter enligt leg och avtal
561 LAGSTADGADE ARBETSGIVARAV
5613 ARBETSG.AVG. SEMSTERSKULD
& övrls11 verksamhet1kostnader
60 Lokal- och markhyror, fastlshetsservlce
60100 LOKALHYRA
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar
61310 LOKALVÅRD, STÄDNING
62 Bränsle, enersl och vatten
62100 El
63 Omhändertagande av avfall
63260 HYRA IT HÅRDVARA
64 Förbrukn.lnventarler o förbrukn.materlel
64100 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER
64200 DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING
64300 BÖCKER, FACKLITIERATUR O TIDNINGAR
64600 FÖRBRUKNINGSMATERIAL
65 Kontorsmaterlel och trycksaker
65100 KONTORSMATERIAL
65400 IT-MATERIAL
65500 TRYCKSAKER
6590 ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER
68 Tele-, datakommunikation o postbefordran
68100 TELEFONI OCH DATAKOMMUNIKATION
68500 PORTO
69 Kostnader för transportmedel
69500 HYRA/LEASING BILAR O TRANSPORTMEDEL
7 Övriga verksamhetskostnader
70 Transporter och resor
70110 FRAKTKOSTNADER
70520 HOTELL OCH LOGI
70530 BUSS OCH TAXI
70550 TÅGRESOR
70560 FLYGRESOR
7059 RESEKOSTNAD (ANSTÄLLD) · VIA LÖN
71 Representation (eKtern)
71000 REPRESENTATION EXTERN
71100 PERSONALREPRESENTATION
72 Annonser, reklam, Information
72200 ANNONSERING
73 Försäkringsavgifter o rlskkostnader

2017
-75000

2018
-75000

2019
-75000

-7SOOO

-75000

-75000

0

0

0

7420000
3921000
150000

7420000
3921000
150000

7420000
3921000
150000

470000

470000

470000

40000

40000

40000

2839000

2839000

2839000

605000
205000

605000
205000

605000
205000

30000

30000

30000

10000

10000

10000

25000

25000

25000

200000

200000

200000

50000

50000

50000

75000

75000

75000

10000

10000

10000

1394800

1394800

1394800

70000

70000

70000

50000

50000

50000

14800

14800

14800

10000

10000

10000

73100 FÖRSÄKRINGSPREMIER
73300 LARM OCH BEVAKNING

74 övriga främmande tjähster

1110000

1110000

1110000

60000

60000

60000

80000

80000

80000

-9344800

-9344800

-9344800

0

0

0

74300 ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
74390 IT-LICENSER, DATAPROGRAM OCH SUPPORTAVTAL
74500 KONSULTER
74513 IT-KONSULTER
74515 REVISIONSKONSULTER
74900 ÖVRIGA FRÄMMANDE TJÄNSTER

76 Diverse kostnader
76110 MEDLEMSAVGIFTER
76500 KURS- OCH KONFERENSAVGIFTER

79 Avskrivningar mm
79100 AVSKRIVNINGAR DATAPROGRAMVAROR, ENGÅNGSLICENSER
79300 AVSKRIVNINGAR INVENTARIER

8 Re1ult1trllknlngen1 llvrlg11 lntllkter/ko1tnader
81 Medlemsavgifter
81100 AVGIFTER FRÅN FÖRBUNDETS MEDLEMMAR
84 Räntekostnader
84400 RÄNTEINT ÄKTER

85 Finansiella kostnader
85500 RÄNTEKOSTNADER LEV.SKULDER
85700 BANKKOSTNADliR

Totalsumma

MOSBY
~

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

KOMMUN

2016-10-14

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
pia.lindvall@osby.se

Kommunstyrelsen

Sydostlänken, avsiktsförklaring medfinansiering.
Dm KS/2016 :660 532

Kommunstyrelsen beslutar att ge
Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag till styrgruppmötet den 15
november 2016, att meddela att Osby kommun är positiva till
föreslagen utfmmning avseende medfinansiering av persontrafiken
på sydostlänken.
På nytt ta upp ärendet efter genomfö1t styrgruppsmöte den 15
november, när förslag till avsiktsförklaring för med:finansiering, samt
avtal om fördelning av intressenternas medfinansiering finns
framtaget.

Sammanfattning
Osby kommun har i beslut kommunfullmäktige§ 23, 2010-03-22 godkänt
avsiktsförklaring angående medfinansiering av järnvägsutredning för
Sydostlänken, Älmhult -Karlshamn. Jämvägsutredningen är genomförd och
avslutades under 2013. En unik slutsats är att dennajärnvägsutbyggnad för
godstrafik är samhällsekonomiskt lönsam.
Efter avslutad järnvägsutredning har Sydostlänkintressenterna formerat om
sig för att fortsätta arbetet. Kommunstyrelsen beslutade§ 33 2014-01-22 att
Osby kommun ska fortsätta sitt engagemang i samarbetet Kraftsamling
Sydostlänken. Sammanslutningen Sydostlänkenintressenterna består av
Region Skåne, Region Kronoberg, Region Blekinge, Volvo Cars, IKEA,
Karlshamns hamn, Sydsvenska handelskammaren, Älmhult, Osby,
Olofström och Karlshamns kommuner.
Sydostlänken är en ca 59 km lång järnväg mellan Södra stambanan i
Älmhult och Blekinge kustbana, varav 41 km redan finns mellan Älmhult
och Olofström. Denna bana är idag helt avgörande för Volvo Cars
produktion och transporter. Det som återstår är en ny del om ca 18 k, mellan
Olofström och Blekinge kustbana, rusta upp sträckan Olofstöm - Älmhult
samt elektrifiera sträckan. Därmed säkras Volvos transp01tbehov på järnväg
och Karlshamns hamn nås på ett effektivt sätt med godstransporter.
Utbyggnaden av Sydostlänken är kostnadsberäknad till 2,5 miljarder kronor
inklusive persontrafik. Godstrafiken finansieras av staten och persontrafiken
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av regioner och kommuner. Region Skåne har ett uppdrag att ta fram en ny
tågstrategi som kommer att vara klar våren år 201 7.
Peter Hermansson Region Blekinge och Konsulten Bo Bylund har på
uppdrag av styrgruppen sydostlänken, tagit kontakt med
sydostlänkenintressenterna för att förbereda inför styrgruppsmötet den 15
november, om möjligheterna till medfinansiering från intressenterna. Efter
styrgruppsmötet 15 november kommer förslag till avsiktsklaring om
medfinansiering att skickas till samtliga intressenter för beslut.
Inför kommande åtgärdsplanering kommer Trafikverket på nytt att pröva
förutsättningarna för Sydostlänken. Detta har aviserats från Trafikverket.
Frågan om medfinansiering är då av stor betydelse. Kommunerna förutsätts
vara med och finansiera bland annat stationsnära lägen och vissa mötesspår
som föranleds av persontrafiken.
En skrivelsen har det tidigare meddelats att det är ca 250 miljoner kronor
som kommuner och regioner sagt sig vara beredda att finansiera. Detta avser
mötesspår och stationslägen. Stationsläget i Lönsboda är kostnadsberäknat
till 15 mnkr. Mötesspåren är kostnadsberäknade till 160 miljoner kronor. En
arbetshypotes är att regionerna står för 100 mnkr och kommunerna för 60
mnkr.
För Osby kommuns del skulle detta innebära en medfinansiering för
stationsläget i Lönsboda med 15 mnkr och del av mötesstationer 15 mnkr.
Totalt 30 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Underlag för medfinansiering daterat Karlskrona 2016-09-26
Information "Sydostlänken kan bli en av Sveriges viktigaste
godsjärnvägar"
Slutrapport "Sydostlänken sträckan Älmhult-Olofström-Blekinge
kustbana.
Kommunfullmäktiges beslut§ 23, 2010-03-22.
"Kommunikationerna, medfinansiering, järnvägsutredning"
Kommunstyrelsens beslut§ 33, 2014-01-22. "Kraftsamling
sydostlänken"
Yttrande från representanter från näringslivet i Lönsboda
Yttrande från Osbytåg ekonomisk förening

Pia Lindvall Bengtsson
Ekonomichef
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Vikten av Sydostlänken för samhället och näringsliv i
Lönsboda.
Ett yttrande från ledande representanter från näringslivet i Lönsboda

Den planerade ombyggnaden och moderniseringen av Sydostlänken har stor betydelse för
Lönsboda samhälle och näringsliv som idag saknar de goda kommunikationer som är en styrka för
Osbys centralt tätort. Det finns stor potential för tillväxt och nyetableringar med en godsjärnväg som
går direkt från Karlshamns hamn till Älmhult som skulle skapa större möjligheter för lokala företag
att ta del av den växande handeln mot öster.
Osby kommun har redan beslutat utbyggnaden av det befintliga industrispåret i industri område
nord ost med direkt anslutning till södra stambanan med stor potential för nya etableringar och
eventuellt att erbjuder extra kapacitet för Älmhults kombiterminal.
Persontrafik på Sydostlänken med en station i Lönsboda kommer att öka attraktivitet av området
och stimulera intresse för byggandet av nya bostäder. Ur arbetspendlingssynvinkel skulle
Sydostlänken underlätta pendling till Karlshamn. Olofström, Osby och Älmhult d .v.s. skapar bättre
jobbmöjligheter för invånaren samt underlättar för Lönsboda företag att säkra en god
kompetensförsörjning genom goda inpendlings möjligheter.
Ur en miljö perspektiv Sydostlänken skulle avlasta den tunga lastbilstrafiken som köra genom
Lönsboda varje dag som skapa trafikstockningarna , luftföroreningar och en fara för fotgängare i
centrum.
Lönsboda är ett väldigt attraktivt område och Sydostlänken skulle bidrag till att skapa förutsättningar
för en utveckling som är viktigt för framtiden - trygghet, god service, närhet till natur och friluftsliv
samt goda kommunikationer och jobbmöjligheter.
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Pia Lindberg
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Paul Philllps
Osby ICommun

Sydostlänken sett från Osbytåg, ek.förening
Sydostlänken har under de senaste 20 åren varit..föremål
för många diskussioner hos'
'
näringslivet, kommunen, länet och regionen.
·
Nyttan för en sund och bra samhällsutveckling bygger på att det finns bra och tillgänglig
infrastruktur. Stora delar av sydöstra Sverige har varit missgynnat när det handlar om
prioriteringar som berör utbyggnad av Infrastruktur. Detta gäller både bil och järnväg.
För att f å en bra utveckling utanför tätorterna måste det till stora satsningar på infrastruktur
inom alla områden. Det räcker inte med att bygga en höghastighetsbana som knyter
samman de största tätorterna. Denna satsning kommer till mycket liten del gynna den
största delen av Sverige.
När det gäller tillväxten av jobb sker denna till största delen inom små och medelstora
företag. Dessa företags utveckling är helt beroende av effektiv infrastruktur för att klara
varu - och kompetensförsörjning.
Sydöstra Sverige har blivit navet för transporter till och från Centraleuropa och Baltiska
staterna med bakomliggande länder. Detta genom hamnarna i Blekinge: Karlskrona,
l<arlshamn och Sölvesborg. För att få en tydligare bild måste man se dessa volymer
tillsammans samt möjligheten att samordna transporterna till och från hamnarna. Till detta
kommer materialförsörjningen till bl.a. Volvo, ABB och IKEA för att nämna några av de stora
föret agen. Med Sydostlänken knyter man ihop sydöst ra Sverige med resten av landet på ett
effektivt sätt.

Effektiva transporter är en förutsättning för Näringslivets utveckling tillsammans med
kompetensförsörjning och mobilitet för arbetskraften. Detta innebär, att bygga Sydostlänken
enbart sett från ett godsperspektiv är helt förkastligt. För att,nå optimal samhällsnytta måste
både gods- och persontrafik samordnas inom ett projekt.
Sett från Osbytåg skulle Sydostlänken innebära att varuförsörjningen till och från Osby blir
effektivare och därmed öppnar upp helt nya möjligheter för Industriområde Nordost att
utvecklas inom logistik och tillverkning. Osby, med sin geografiskt strategiska placering, kan
erbjuda befintliga och nya verksamheter bästa möjliga förutsättningar.
Med redan beslutad utbyggnaden av befintlig industrijärnväg med direkt anslutning till södra
stam banan skapas unika möjligheter för företag i Osby med omnejd samt för nyetableringar.
Till detta skall läggas den kombiterminal som finns i Älmhult som tillsammans med
direktanslutning till järnvägs- och vägnätet skapar en helhet i regionen.
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Osbytåg. ek.för.
Gert Steneloo
/Styrelseordförande/

Karlskrona 2016-09· 26

Underlag till medfinansiering av Sydostlänken för Osby kommun
Inför kommande åtgärdsplanering kommer Trafikverket på nytt att pröva förutsättningarna för Sydostlänken. Det har verket tydligt aviserat. Lika klart är det att frågan om
medflnansierlng då blir av avgörande betydelse. Kommunerna förutsätts vara med och
finansiera bl. a stationslägena och vissa mötesspår som föranleds av persontrafiken.

Osby kommun
Tidigare har meddelats att det är cirka 250 mkr som kommuner och regioner sagt sig
vara beredda att finansiera. Det är fråga om rnötesspår och stationslägen. När det gäller rnötesspår behövs det på sträckan Olofström -Älmhult tre nya rnötesspår, varav
grovt räknat två behövs för persontrafikens behov. De kostar cirka 80 mkr per spår eller totalt 160 mkr.
Stationsläget i Lönsboda har följande preliminära budget.
Plattform
Cykel mm
Proj, byggherrekostnad

11 mkr
1

S:a

15 mkr

3

Del av mötesstatloner
Fördelningen av de 160 mkr avses ske mellan kommunerna och regionerna, en arbetshypotes är att regionerna står för 100 mkr och kommunerna 60 rnkr. Fördelat mellan
fyra kommuner blir det i ett sådant fall 15 mkr per kommun.

Redogör för nytta utanför medftnansteringen
Det är viktigt att beskriva om kommunen redan gjort investeringar som kan anses hänförliga till järnvägsinfrastruktur eller om man har sådana planer. Beskriv kommunens
bild av vilken nytta kommunen skulle ha av en utbyggd Sydostlänk och vad den skulle
betyda för kommunens utveckling. Det är också viktigt att få reda på vilka företag som
skulle dra nytta av Sydostlänken och på vilket sätt, här kanske Techtank kan bidra.

Peter Hermansson

a: Bo Bylund

Region Blekinge • Valhallavägen 1 • SE-371 41 Karlskrona • Tel 0455·30 50 00 • Fax 0455-305010
E-post kansli@regfonblekinge.se • Org.nr 222000·1321 • Bankgiro 5106-8914 • www.regionblekinge.se

Sydostlänken kan bli en av Sveriges viktigare godsjärnvägar
Den 41 kilometer långa Järnvägen mellan Södra stambanan i Älmhult och Olofström är av helt avgörande
betydelse för Volvo Cars produktion I Olofström. Dagligen går Järnvägstransporter till
sammansättningsfabrlkerna I Sverige och utomlands. Det fattas bara 18 km, den felande länken, för att bygga
samman järnvägen i Olofström med Blekinge kustbana och Karlshamns hamn. Då blir järnvägssystemet
effektivare och många företag kan transp ortera sitt gods på järnväg med sjöförbindelser i den starkt ökande
handeln österut.

Foto (separat bild)

Magnus Nilsson, platschef Volvo i Olofström: Effektiva och säkra transporter är grundläggande för
att vår fabrik ska klara konkurrensen på sikt. Det är också avgörande för vår position inom
koncernen, där kraven på transportkvalitet är höga. Den nuvarande järnvägen är av låg kvalitet
och inte elektrifierad. Byggande av Sydostlänken ger oss den nödvändiga transportkvallteten med
en effektiv och redundant järnväg.
- Det Volvo Cars får ut av Sydostlänken är främst säkrare transporter till ~åra sa mmansättningsfabriker I Torslanda och i belgiska Gent, säger Magnus Nilsson, chef för fabriken i Olofström. Med
en växande andel transporter även till de kinesiska fabrikerna, och till fabriken I USA som är under
uppbyggnad, skärps kravet på oss att leveranserna fungerar. Med Sydostlänken ökar
redundansen, vi får två vägar ut för vårt gods och vi kan byta ut dieselloken mot eldrivna tåg.

Streckat gult på kartan är Sydostlänken Älmhult-Bleklnge kustbana.
Sydostlänken har en viktig roll för Sverige I ett större perspektiv. Den binder samman stomnätskorridorerna I
det europeiska transportnätet TEN-T på andra sidan Östersjön med korridoren i Sverige via Motorways of the
Sea och hamnen i Karlshamn. Det ger svenskt näringsliv större möjligheter att ta del av den växande handeln
mot öster. Trafikverkets Järnvägsutredning visar också att en upprustning och utbyggnad

av Sydostlänken är

samhällsekonomisk lönsam. Detta är ovanligt för godsjärnvägar.
Vi anser att Sverige måste skapa detta effektiva och klimatmässigt hållbara transportstråk I Sydöstra Sverige för
att öka tillväxt, skapa fler jobb och öka utvecklingen i regionen.

Sydostlänkenlntressenterna

Region Blekinge, Region Skåne, Region Kronoberg, Volvo Cars, IKEA, l<arlshamns hamn, Olofströms kommun,
Älmhults kommun, Osby kommun, Karlshamns kommun, Sydsvenska Handelskammaren.
www.sydostlanken .se
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammant,ädesdatum

2014-01-22

Kommunstyrelsen

§ 33
Kraftsamling Sydostlänken 2014
Dnr 2014.ks0039 530
Kommunstyrelsens beslut

- Osby k01mnun fo1isätter sitt engagemang i samarbetet K.raftsrunJing
Sydostlänken.
- Medel om 37 000 kronor anslås för tilläggsfinansiedng av
undernkott per den 31 december 2013 i enlighet med styrgruppens
ekonomiska redovisning.

- Anslaget om 37 000 kronor finansieras genom kommunstyrelsens
oförutsec\cla, verksamhet 9102.
Sammanfattning

Styrgruppen för Kraftsamling Sydostlänken redovism· det ekonomiska läget
fram till den 31 december 2013. I redovh:ningen framgår ett 1.mderskott som
uppgår till totalt 260 000 lcronor. Styrgruppen föreslår att underskottet delas
mellan parterna utifrån den fördelningsgrund som gäller övl'ig :finansiering
för Kraftsamling Sydostlänken. För Osby konununs del innebär detta en
tilläggsfinansiering om 37 000 kronor.

J

,.

Best utsunderlag
Kraftsamling Sydostlänken; minnesanteclmingar från styrgruppens möte
2013-12-19 med tillhörande ekonomiska redovisning

T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse, daterad 2014-01-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-15, § 20
Kommunstyt'elsens behandling

Kad-Gösta Bengtsson (S) yrkat bifall till arbetsutskottets förslag att Osby
konunun fo1isätter sitt engagemang i samarbetet Krnflsmnling
Sydostlänken, att medel om 37 000 kronor anslås för tilläggsfinansiering av
underskott per den 31 december 2013 i enlighet med styrgruppens
ekonomiska redovisning samt att ansfogel om 37 000 kronor finansieras
genom komnumstyrelsens oförutsedda, verksamhet 9102.

Beslutet skickas till:
Kraftsamling Sydostlänken
Projektledare G. Svärd
T.f. kommunchef
KommunJedningskontoret/ekonomienheten
Juslerandes stgn
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