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2017-08-30

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Borgen, långa salongen klockan 08:30

Beslutande

Marika Bjerstedt Hansen (S}, ordförande
Niklas Larsson {C), vice ordförande
Dag lvarsson (M) §§ 125-132, 134-138
lotte Melin (C}, ljänstgör för Dag lvarsson (M) § 133
Daniel Landin {S)
Agne lngvardsson (-)
Agneta Malm (S), tjänstgör för Margot Malmqvist (S)
lngmar Bernthsson (S}
Esbjörn Hansson (-)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Arne Gustavsson (S}, tjänstgör för Rose-Marie Riling (S)
Jimmy Ekborg (C)
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
David Szemenkar (V)
Stephan Hellqvist (KD}

011riga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Tjänstekvinnorl-män

Johnny Kvarnhammar (S)
Lotte Melin (C), §§ 125-132, 134-138
Maria Owiredu (KO)
Göran Bengtsson (V}
Peter Dahlström (SD)

Petra Gummeson, kommunchef
Susanne Rönnefeldt Berg, utvecklingsstrateg
Ebba Blomstrand, samhällsplanerare
Helena Ståhl, förvaltningschef
Anders Edwall, fastighetschef
Mette Adolfsson, Solkraft från Osby/Almhultsbygden ekonomisk förening
Sven Henriksson, Solkraft från Osby/Almhultsbygden ekonomisk förening
Benny Nilsson, förvaltningschef, sekreterare

Utses till justerare

Niklas Larsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, onsdagen den 6 september 2017, kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

~

~
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'.son

Ordförande

Paragrar.,
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Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sam manträdesdatum

2017-08-30

Datum då anslaget satts upp

2017-09-06

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift

Benny Nilsson

Datum då anslaget tas ned

2017-09-28
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Ärendelista
§

125

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

§ 126 Anmälningar
§ 127 Anmälan av delegationsbeslut

§ 128 Information, Petra Gumrneson, kommunchef
§ 129

Samordningsförbundet Skåne Nordost, ansvarsfrihet for 2016 års
verksamhet

§ 130 Riktlinjer - Våld i nära relationer

§ 131 Riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslut om påbörjande av upphandling avseende i investeringsbudget
§ 132 för år 2017 beslutat inköp av fordon till räddnings tjänstens koncept
FIP (FörstalnsatsPerson).
§ 133 Stiftelsen Lekoseum - ansökan om hyresbidrag för 2018
§

134

LSS-verksamhet, flytt av korttidsboende för barn. Information från
vård- och omsorgsnämnden.

§ 135 Om-/ tilläggs budget 2017

§ 136 Omföring budgetmedel Hjärtasjötorpet
§

§

Justerandes sign

v#6ll

137

Riktlinjer för serveringstillstånd för föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet

138

Information, Solkraft från Osby/Älmhu1tsbygden ekonomisk
förening, Mette Adolfsson, Sven Henriksson och Göran Bengtsson
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§ 125
Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid
för justering av protokollet samt godkännande av dagordning
Samtliga ledamöter med undantag för Margot Malmqvist (S) och RoseMarie Riling (S) är närvarande. I deras ställe tjänstgör för Margot Malmqvist (S), Agneta Malm (S), och för Rose-Marie Riling (S}, Arne Gustavsson (S).
Kommunstyrelsen utser vice ordföranden Niklas Larsson (C) att tillsammans med ordforanden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) infonnerar om att dagens protokoll justeras onsdagen den 6 september 2017, kl. 13.00.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Justerandes Sign
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§ 126
Anmälningar
KS/2017: 19 000

Beslut
Anmälningama läggs till handlingama.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.
1.

PwC, Revisionsrapport "Granskning av rutinerna för biståndshaodläggning inom äldreomsorgen", maj 2017.

a. Revisorerna "Granskning av rutinerna för biståndshandläggning inom äldreomsorgen", 2017-05-10.
b. Yttrande "Revisionsrapport, Granskning av rutinerna för biståndshandläggning", 2017-06-21.

c. Tjänsteskrivelse, "Revisionsrapport, Granskning av rutinerna
för biståndshandläggning", 2017-06-28.
d. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-08-17, § 58. "Yttrandet från vård- och omsorgsnämnden lämnas vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige".

2.

Skräbeåns vattenråd "Sammaoträdesprotokoll", 2017-06-02.

3.

Skräbeåns vattenråd "Protokoll", 2017-06-02.

4.

Skåne Nordost, Beslutande organet för gymnasieskoloma/samverksansråd för övrig skolverksamhet i Skåne Nordost och
Sölvesborg, ''Protokoll", 2017-06-15.

5.

Samarbetskommitten Skåne Nordost "Sammanträdesprotokoll", 201706-15.

6. Osbybostäder AB, "Sammanträdesprotokoff', 2017-06-28.
7. Myndigheten för sarnhällsskydd och beredskap "Utbetalning till kommuner och landsting för att stäa·ka arbetet med civilt försvar 2017",

2017-06-30.

8.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap "Fördelning av medel
för att stärka kommuners arbete med civilt försvaa·", 2017-07-03.

9.

Arkivarie Håkan Dahlbeck "Tillsyn av utbildning och arbete socialarkiv", 2017-07-13.

10. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-08-17, § 60. "Informera
kommunstyrelsen om budgetläget efter PO-höjningen".

11. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-08-17, § 63. "Informera
kommunstyrelsen om att 51. 000 kr kommer att avsättas för att genomJusterandes sign
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föra kartläggning av körmönsterför 40 bilar i foreträdesvis hemtjäns-

ten".
12. Ekonomiska rapporter, 2017-08-30.

Justerandes &ign
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Kommunstyrelsen

§ 127
Anmälan av delegationsbeslut

KS/2017:41 000
Beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Övergripande rutiner utifrån fastställda riktlinjer, ptutlct 1.14, ett (1) ärende.
Rutin för att förtydliga arbetsgången for personer som är sjuka och inte har
rätt till sjukpenning.
KS/2017:395 750
Tecknande av samverkansavtal med andra myndigheter, punkt 1.16, ett (1)
ärende.
Överenskommelse mellan Osby kommun och Arbetsförmedlingen enligt
rorordningen (2000:634) om arbetsmarlmadspolitiska program.
KS/2017:376 000

Kommunchef
Undertecknande av ramavtal "Kontors- och skolmaterial, kopieringspapper
och almanackor", "Chefsutbildning - arbetsrätt'' och t'ChefsutbildoingUGL'\ punkt 3.14.
Beslutsdatum 25 juli 2017

KS/2017:402

051, KS/2017:314

051 och KS/2017:314 051

Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom ramen för fastställd budget, punkt 4.2a, fyra (4) ärenden.
1. Förvaltningschefen för serviceförvaltningen utses tillsvidare till ställföreträdande kommunchef.
2. Ansvaret för fastighetsfrågor flyttas från och med den 1 september
2017 från kommwtledningsförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommun-

styrelsens internbudget (nämndplan) för 2017 avseende verksamhet
"Fastighet" flyttas samtidigt till "SamhäUsbyggnad, exkl. VA-verksamheteo'>.

3. Anders Edwall, förordnas som tf. fastighetsstrateg under perioden 21
augusti- 13 oktober 2017.
Beslutsdatum 18 augusti 2017

4. Mathias Karlsson förordnas som tf. mark- och exploateringschefun-

der perioden 21 augusti - 13 oktober 2017.
Beslutsdatum 21 augusti 2017

Expedierat
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Förvaltningschef, serviceförvaltningen
Inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av ledningsorganisation inom ramen for fastställd budget, punkt 4.2a, tre (3) ärenden.
1. Städenheten ska fortsättningsvis benämnas lokalvårdsenheten. Samtliga medar-betares, på lokalvårds-enheten, anställningsavtal och befattnings-/yrkesbenämning ska ändras på så sätt att ordet "st.äd" byts
ut mot "lokalvård".
Beslutsdatum 30 juni 2017

2. Kostchef Jens Modeer utses till stf. förvaltningschef för serviceförvaltningen under perioden den 17 - 21 juli 2017. Under motsvarande
tidsperiod vidaredele-geras unde1tec.knads rätt att på delegation fatta
i kommunstyrelsens delegations-ordning angivna beslut till honom.
Kostchef Jens Modeer tar under den angivna tidsperioden över undertecknads beslutsattesträtt i ekonomisystemet. Lokalvårds-chef
Kim Olsen utses till stf. förvaltningschef för serviceförv~tningen
under perioden den 21 juli- 11 augusti 2017. Under motsvarande
tidsperiod vidaredelegeras undertecknads rätt att på delegation fatta i
konununstyrelsens delegationsordning angivna beslut till honom.
LokalvårdschefK.im Olsen tar under den angivna tidsperioden över
undertecknads beslutsattesträtt i ekonomisystemet.

3. Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias
Karlsson, tar under tidsperioden den 17 juli - 11 augusti 2017 över
den beslutsattesträtt i ekonomisystemet Visma Window som t.f. fastighetsstrateg har.
Beslutsdatum 10 juli 2017

Rektor, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om undantag behörighet engelska, punkt 5.25, fyra (4) ärenden.
Beslutsdatum 22 juni 2017

KS/2017:442

617

Rektor, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om plan mot diskriminering och kränkande behandling, ett (t)
ärende.

KS/2017:501

Justeral'\de.s sign
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Förvaltningscontroller, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om inackorderingsbidrag, punkt I 0.5, sex (6) ärenden.

KS/2017:419 623, KS/2017:429 ....623, KS/2017:444 623,
KS/2017:491. ...623, KS/2017:498 ....623, KS/2017:511 623
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 10.23, två (Z)
ärende.

623, KS/2017:520

KS/2017:454

623

Förvaltningschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Tilläggsbelopp till fristående gymnasieskola, punkt 10.26, ett ( 1) ärende.
KS/2017:339 617
Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp

Beslutsdatum

Antal beslut

IFOVuxen

juni månad 2017

femton (Is)

juni månad 2017

fyrahundranittioett (491)

juli månad 2017

sexton (16)

juli månad 2017

trehundra:fyrtiotvå(342)

KS/2016:6 752
Försörjningsstöd

KS/2016:7 754
IFOVuxen

KS/2016:6 752
Försörjningsstöd

KS/2016:7 754

Assistent, förvaltningen för utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 16.12, tre (3) ärenden.
Beslutsdatum 14, 20 och 29 juni 2017

Gatuingenjö1; samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 21.3, två (Z) ärenden.
Beslutsdatum 14 juni 2017

KS/2017:128

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 21.4, fem (s) ärenden.
Beslutsdatum 3, 7 och 17 juli, 15 och 17 augusti 2017

KS/2017:11

517

Fritidsadministratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut i ärenden som rör tillståndsgivning m.m. enligt lotterilagen
(1994:1000), punkt 22.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 14 juni 2017

KS/2017:420

Justerandes sign
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Byggnadsinspektör:, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (5)
basbelopp, fem (5) ärenden, punkt 23.3.
Beslutsdatum 13 och 16 juni, 14 juli samt 16 augusti 2017

TT-2017-618, TT-2017-494, TT-2017-948, TT-2017-940~ TT-2017-755
Beviljande av bidrag för att ta bort anordningar för funktionshindrade
personer (återställning), punkt 23.5, två (2) ärenden.
Beslutsdatum 13 och 14 juni 2017

TT-2017-676, TT-2017-712

Justerandes !ign
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§ 128
Information, Petra Gummeson, kommunchef

Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) informerade
kortfattat om kommunens deltagande i ett SKL-projekt avseende
bostadsförsörjning.
Kommunchef Petra Gummesson informerade kortfattat om.

Justerandes sign

~/;1t;r I

v"

Publiceringen av sekretessbelagda uppgifter på kommunens hemsida
och vidtagna åtgärder i anledning därav.

v"

Kommunhusbygget.

v"

Castor -naturbruksgymnasiet - planering.

v"

Förslag till organisation av kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning.

v"

Översyn av den politiska organisationen.

v"

Samarbete/dialog med näringslivet.

v"

Visionsdokument - Centlumplan.

v"

Försäljning av BRIO-huset.

v"

Stationshuset.

v"

Utvärdering sommaren.

v"

Övrigt

Expe<lierat
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§ 129
Samordningsförbundet Skåne Nordost, ansvarsfrihet för 2016
års verksamhet

KS/2017:443 049
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfulhnäktige besluta.
Styrelsen, och dess ledamöter, i Samordningsförbundet Skåne Nordost
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Skåne Nordost består av medlemmarna kommunerna
Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt Region
Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundsmedlemmama
ska var för sig pröva frågan om förbundets styrelse ska beviljas ansvarsfrihet. Prövningen sker i respektive region- eller kommunfullmäktigeförsamling samt hos Arbetsfönnedlingen och Försäla:ingskassan.

Samordningsförbundet Skåne Nordost har i anledning härav översänt årsberättelse, revisionsberättelse och granskningsrappo1t för samordningsforbundet avseende 2016 års verksamhet. Av revisionsberättelsen framgår att
de av förbwidsmedlemmarna utsedda revisorerna tillstyrker att styrelsen och
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
Beslutsunderlag

Samordningsförbundet Skåne Nordost, skrivelse daterad den 20 juni 2017.
Samordningsförbundet Skåne Nordost, "Årsredovisning verksamhetsåret
2016')

Revisionsberättelse för år 2016, daterad den 28 aplil 2017.
Granskningsrapport Samordningsforbundet Skåne Nordost 2016, daterad
den 28 april 2017.

Beslutet skickas till
KommW1fullmäktige

Justerandes sign
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§ 130
Riktlinjer - Våld i nära relationer

KS/2017:267 003
Beslut
Riktlinje Våld i nära relationer antas.

Sammanfattning av ärendet
Både män och kvinnor utsätts för våld, men våldsutsattheten ser olika ut.
Det är vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i nära relationer av en partner eller före detta partner. I betänkandet av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer konstateras att detta våld är en folkhälsofråga, eftersom allvarlig fysisk och psykisk ohälsa är vanligare bland dem
som utsätts för våld. Det ställer krav på samhället att arbeta förebyggande,
men även reagera tidigt när det finns tecken på att brun och vuxna utsätts för
våld eller bevittnat våld. Under hösten 2016 presenterade regeringen en nationell strategi som ska utgöra en gnmd för uppföljning och utvärdering av
regeringens insatser för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget har även omfattat arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Beslutsunderlag
Riktlinje Våld i nära relationer.

Beslutet skickas till
Kommunchef Petra Gummeson
Utvecklingsstrateg Susanne Rönnefeldt Berg
Områdeschef Emma Frostensson, förvaltningen för utbildning och arbete

Justsrandes sign
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§ 131
Riktlinjer för bostadsförsörjning
KS/2017:300 010

Beslut
Samrådsförslag Riktlinjer tör bostadsförsörjning skickas ut på samråd under
perioden den 4 september - 1 oktober 2017

Sammanfattning av ärendet
Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för människors välfärd. Alla kommuner behöver en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och boendet i olika delar av kommunen skall utvecklas i framtiden.
Osby konunun arbetar aktivt för att vara en attraktiv boendekommun. Tillgången till attraktiva bostäder och boendemiljöer är betydande för kommunens utveckling. Det är en förutsättning för att människor ska vilja bo kvar
samt bosätta sig i kommunen. Kommunens planering för bostadsförsörjning
kan även bidra till att öka kommunens attraktions.kraft och locka foretag till
att etablera sig i kommunen.
Enligt bostadsförsörjningslagen (2000:1383) ska varje kommun anta riktlinjer
för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen
att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomfors. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan· och
bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och
utveckling av bostadsbeståndet.

Besluts underlag
Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning

Beslutet skickas till
Utveck:lingsstrateg Susanne Rönnefeldt Berg
Samhällsplanerare Ebba Blomstrand

Justerandea aign
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§ 132
Beslut om påbörjande av upphandling avseende i investeringsbudget för år 2017 beslutad inköp av fordon till räddningstjänstens koncept FIP (FörstalnsatsPerson).
KS/2017:400 170
Beslut

1. Räddningstjänstens hemställan om att påbörja upphandling av
fordon till räddningstjänsten enligt investeringsbudgeten för 2017.
Kodnummer 0051 i investeringsbudgeten för 2017 tillstyrks.

2. Fordonen ska vara enligt den variant som anges i beslutsunderlaget
"Upphandling av FIP-enheter till räddningstjänsten", daterat 170720
med släcksystem Firexpress.
Sammanfattning av ärendet
Sedan tidigare har beslut fattats om att räddningstjänsten ska infilra ett koncept som kallas FIP (Första Insats Person). Räddningstjänsten har nu påbörjat arbetet med att ta fram underlag, rutiner och utbildningsplaner för att
implementera detta i organisationen och behöver nu påbörja upphandlingen
av två stycken fordon (PIP-enheter).
I investeringsbudgeten för 2017 anges att projektet ska åter till KS innan
upphandling påbörjas.
Mer information om syfte, bakgrund och annat underlag till projektet i allmänhet och inköp av fordonen med utrustning och byggnation i synnerhet
kan läsas i det beslutsunderlag (daterat 170720) som räddningstjänsten tagit
fram.
Beslu1sunderlag
Tjänsteskrivelse "Hemställan om att påbörja upphandling av fordon till
räddningstjänsten", daterad den 20 juli 2017, från kommunchef Petra
Gummeson och räddningschef Jimmie Ask.
Upphandling av FIP-enheter till räddningstjänsten, daterat 20 juli 2017.
Osby konununs budget för 2017, sidan 39.

Beslutet skickas till
Kommunchef Petra Gununeson
Räddningschef Jimmie Ask
KommunJedningsförvaltningens ekonomikontor

Justerandee sign
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§ 133
Stiftelsen Lekoseum - ansökan om hyresbidrag för 2018
KS/2017:344 043
I ärendet anmäldes jäv av Dag Ivarsson (M). l hans ställe tjänstgjorde Lotte
Melin (C).

Beslut
1. Stiftelsen Lekoseum beviljas hyresbidrag, för museiverksamhet,
med 10.000 kronor per månad under år 2018.

2. Finansiering genom anslag från verksamheten 0260 Bidrag
stiftelsen Lekoseum 120.000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Lekoseum har inkommit med skrivelse daterad 2017-05-04, med
ansökan om föreningsbidrag med 120.000 lo:onor ror år 2018. Osby kommun har under år 2017 lämnat hyresbidrag med 10.000 kronor per månad,
totalt 120.000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ''Ansökan föreningsbidrag 2018 - Siftelsen Lekoseum", daterad den 4 juli 2017, från kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef
Pia Lindvall Bengtsson.
Stiftelsen Lekoseum, "Ansökan föreningsbidrag år 2018'~ daterad 4 maj
2017.

Beslutet skickas till
Stiftelsen Lekoseum
Kommwuedningsförvaltningens ekonomikontor
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§ 134

LSS-verksamhet, flytt av korttidsboende för barn. Information
från vård- och omsorgsnämnden.

KS/2017:504 299
Beslut
Den lämnade informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen, Helena Ståhl, inlämnade följande information till kommunstyrelsen.

Kommunchefen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram ett förslag på framtida användning av hela Naturbruksgymnasiets markområde.
Vård-och omsorgsförvaltningen har under våren haft ett ökat antal beslut
om korttidrvistelse för barn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). KorUidsvistelse för barn verkställs idag på Å'ngdalen
men på grund av antalet rum kan endast två barn ja insatsen samtidigt vilket gör det svårt att klara verkställigheten av del ökade antalet beslut. Förvaltningen har under våren letat efter andra lämpliga större lokaler som
har fler rum för korttidsvistelse och kommit fram till att Adrians hus inom
Naturbruksområdet uppfyller kraven. Antalet barn som kan tas emot i denna
lokal kan vid behov tredubblas jämför/ med idag vilket skulle säkra möjligheterna att verkställa redan fattade beslut.
Tillsynsverksamhet enligt LSSför barn som fyllt 12 år verkställs idag genom
att förvaltningen köper tjänsten av Barn-och skolförvaltningen eller genom
att närstående anställs. Kvalitetsmässigt är detta otillfredsställande då den
specifika kunskapen om omsorg av barn medfunktionsnedsättningfinns
inom vård-och omsorgsförvaltningen. Förvaltningen har under lång tid diskuterat förutsättningar för att kunna verkställa denna insats inom förvaltningen och lokal.frågan har varit det största problemet att lösa. Vid en flytt
av korttidsverksamheten till Adrians hus skulle det öppna en möjlighet att,
efter viss anpassning av lokalen, bedriva tillsynen pä ovanvåningen. Personalresurser kan då samordnas med korttidsverksamheten och insatserna
kan verkställas mer kostnadseffektivt.
Förvaltningscheferna för utbildning och arbete och vård-och omsorg samt
kommunchefen har samrått i.frågan och är överens om att det inte finns
några hinder för att vård-och omsorgsförvaltningen tar över nyttjandet av
lokalerna i Adrians hus. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskolt har bifallit förslaget att flytta korttidstillsynen för barn och tillsynsverksamheten
enligt LSS till Adrians hus . Förvaltningarna vill därför informera kommunstyrelsen om vård -och omsorgsförvaltningen intentioner att använda AdriJusterandes slgn
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ans hus vilket hör vägas in i kommunchefens uppdrag så att forvaltningen
kan gå vidare i planeringen av denna flytt
Finansiering kommer att ske inom tilldelad budgetram genom o~(ördelning
av budgetmedel.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut 2017-08-17, § 57.
Tjänsteskrivelse "Korttidsvistelse för barn och tillsynsverksamhet enligt LSS
i lokaler inom Naturbruksgymnasiets markområde'\ daterad den 7 augusti
2017, från konimunchef Petra Gummeson och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Tjänsteskrivelse ''Flyttning av korttidsboende för barn, LSS verksamhet"
daterad den 30 juni 2017~ från förvaltningschefHelena Ståhl och områdeschef Mensur Numanspahic.

Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningen för utbildning och arbete
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§ 135
Om-/ tilläggsbudget 2017
KS/2017:82 041
Beslut

1. Ett belopp om 1.500.000 kronor tilläggsbudgeteras till serviceförvaltningens projekt "Outlook", projektnwnmer 0503.

2. Finansiering av ovanstående tilläggsbudgetering sker genom omdisponering av ett belopp om 1.500.000 kronor från samhällsbyggnads:ilirvaltningens projekt ''Byggnatioo stamnät landsbygden", projektnummer 0834.
Sammanfattning av ärendet

IT-enheten driver ett större projekt för att bygga upp en helt ny och modern
driftplattform och lämna den gamla plattformen som inte är anpassad for
dagens och framtidens behov och ändamål. Osby kommun kommer även att
lämna Group Wise till fördel för Outlook med Excbange som e-post system.
IT-enheten har beviljats 2 250 tkr i investeringsbudget för detta projekt
(projektnummer 0503, "Outlook'} Projektet har uppkommit utifrån ett krav
beslutat i kommLU1ens ledningsgrupp. Under första delen av förstudien uppkom diskussioner och tankar om att bland annat tillföra extra säkerhets nivåer med tanke på GDPR (nya dataskyddslagen) som träder i kraft i maj
2018. Allt detta är till nytta för alla kommunens verksamheter och tyngdpunkten ligger mycket på säkerhet där vi inte vill chansa med alla hotbilder
som finns redan idag och som förmodligen kommer att öka i framtiden. För
att uppnå dessa högre säkerhets.nivåer så innebär det ytterligare kostnader
för licenser och konsulttjänster. Detta är tillkommande projektkostnader
som inte ryms i beviljad investeringsbudget för projektet "Outlook". Förslaget är att omdisponera 1 500 tkr i budgetmedel 2017 från samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsprojekt "Byggnation stamnät landsbygden"
till serviceförvaltningens investeringsprojekt "Outlook".
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut 2017-08-24, § 60.
KommW1Styrelsens ledningsutskott beslut 2017-08-23, § 76.
Tjänsteskrivelse HTilläggsbudgeteriog projekt Outlook", daterad den 15
augusti 2017, från förvaltningschefBenny Nilsson och IT-chef Hans Ellebrink
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Beslulet skickas till

Kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
IT-chef Hans Ellebrink
Verksamhetscont:roller Jeanette Karlsson
Ekonom Björn Svensson
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§ 136
Omföring budgetmedel Hjärtasjötorpet
KS/2017:534 040

Beslut
Budgetmedel om 1.500.000 lcr omfördelas från investeringsprojekt 1667
"Ny förskola Osby tätort" till investeringsprojekt 1308 "Hjärtasjötorpet".

Sammanfattning av ärendet
Hjärtasjötorpet kommer enligt tidigare beslut renoveras och man planerade
att iordningställa dusch- och toalettutrymmen, avlopp (minireningsverk),
OVK (obligatorisk ventilationskontroll) samt att måla fasaden. Avloppet har
bland annat varit underdimensionerat för den verksamhet som bedrivits. Vid
genomgång av fastigheten visade sig att fasadbrädorna var i sämre skick än
man tidigare känt till, så viss del av dessa behöver bytas ut. . Avloppsledningen till reningsverket behöver eventuellt förlängas och viss risk är också
att man vid markarbetet konuner att stöta på berg. Budgeten på 990.000 kr
räcker däJ.för inte för att utföra ovanstående arbete, utan en tilläggsbudgetering behöver göras.
Beslutsunderlag
Tjänsteslcrivelse "Omföring budgetmedel Hjärtasjötorpet", daterad den 22
augusti 2017, från kommunchef Petra Gununeson och fastighetschef Anders
Edwall.

Beslutet skickas till
Konununledningsforvaltitlngens ekonomiavdelning
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetschef Anders Edwall
Verksamhetscontroller Jeanette Karlsson
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§ 137
Riktlinjer för serveringstillstånd för föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet
KS/2016:592 003
Beslut

Alkoholservering tillåts inte i samband med idrottsevenemang, med hänvisning till de regler som gäller för föreningsbidrag.
Reservation

Dag lvarsson (M), Agne Ingvardsson (-), Esbjörn Hansson (-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Carl bejveJ (SO) och vice ordförande
Niklas Larsson (C) reserverade sig muntligen mot kommunstyrelsens beslut.
Sammanfattning av ärendet
KommW1styrelsens samhällsbyggnadsutskott och utskott för utbildning och
arbete har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att sambereda ett förslag till
policy/riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen för föreningar
som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Kommunfullmäktige antog den 13 februari 2017 nya riktlinjer for Stöd till
föreningar och civilsamhället i Osby kommun och Taxor för kultur- och
fritidsanläggningar och lokaler 2017. I riktlinjerna för Stöd till föreningar
och civilsamhället i Osby kommun, framgår av de allmänna villkoren att
förutsättningen för att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns föreningsstöd, är att de bedtiver all barn- och ungdomsverksamhet i
en drog- och alkoholfri miljö inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och ungar så som tävlingar och matcher. Föreningar ska
dessutom ha en alkohol-, narkotika- och drogpolicy som godkänts av kulturoch fritidsförvaltningen. I riktlinjerna framgår också att föreningar inte får
hyra ut till verksamheter för barn och unga som inte är alkohol- och drogfria. I riktlinjer för taxor för kultw· och fritidsanläggningar och lokaler 2017,
framgår att uthyrning endast sker till föreningar som uppfyller de a11männa
villkoren i riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun.
Ovanstående kriterier kommer även att införas i Osby kommuns riktlinjer
för serveringstillstånd- anvisningar för allmänheten, dnr 2016:691. Revidering av dessa rik-tlinjer kommer att ske under 2017.
Förvaltningen vill uppmärksamma att de föreningar som säljer alkohol riskerar att inte beviljas bidrag i enlighet med riktlinjer för stöd till foreningar
och civilsamhället i Osby kommun dnr 2016:259.
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Överläggning

Tommy Augustsson (S), med instänunande av David Szemenkår {V) och
Stephan Hellqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att alkoholservering inte tillåts i samband med idrottsevenemang, med hänvisning till
de regler som gäller för föreningsbidrag.
Dag lvarsson (M), med instämmande av vice ordförande Niklas Larsson
(C), Agne Ingvardsson (-) och Carl Bejvel (SD) yrkar att kommunstyrelsen
ska besluta att alkoholservering i samband med idrottsevenemang tillåts undantagsvis, att för att ett sådant tillstånd ska kunna beviljas, måste serveringen hållas väl avskild från övrig publik samt att tillstånd ska sökas varje enskilt tillfälle.
Beslutsgång och omröstning
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
Tommy Augustssons (S) m.fl. yrkande. Omröstning begärs.

Komnumstyrelsen godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för bifall till
Tommy Augustssons (S) m.fl. yrkande, nej-röst för bifall till Dag lvarssons
(M) m.fl. yrkande.
Med följande åtta (8), Daniel Landin (S). Agneta Malm (S). Ingmar Bemthsson (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S), David Szemenkår
{V), Stephan Hellqvist (KD) och ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S),
ja-röster och följande sju {7), Dag Ivarsson (M), Agne lngvardsson (-), Esbjörn Hansson(-), Sonja Svenle-Pettersson (M), Jimmy Ekborg (C), Carl
Bejvel (SD) och vice ordförande Niklas La1:sson (C), nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att alkoholservering inte tillåts i samband med idrottsevenemang, med hänvisning till de regler som gäller för föreningsbidrag.
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BeslutsunderJag
Tjänsteskrivelse "Policy/riktlinjer :tör sel'veringstillstånd, enligt alkohollagen,
för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet", daterad den 8
augusti 2017, från fritid och folkhälsoutvecklare Johanna Häggberg och
k'llltur och fritidschef Reia Sofiadotter Collberg.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslut den 24 augusti 2017, §

59.
Tjänsteskrivelse "Policy/riktlinjer för serveringstillstånd, enligt alkohollagen,
för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet'\ daterad den 8
augusti 2017, från kultur- och fri tidschef Reia Sofiadotter Collberg och fritid- och hälsoutvecklare Johanna Häggberg.
Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbetes beslut den 11 maj
2017, § 77.
Tjänsteskrivelse "Policy/riktlinjer för serveringstillstånd, enligt alkohollagen,
för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet", daterad den 14
mars 2017, från filrvaltningschefRoger Johansson och områdeschef Emma
Frostensson.
Riktlinjer för stöd till föreninga1· och civilsamhället i Osby kommun, daterad
den 29 november 2016.
Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar till töreningar,
daterad den 29 november 2016.

Kommunstyrelsens beslut 2016-09-07, § 133.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef Mathias Karlsson
Kultur och fiitidschef Reia Sofiadotter Collberg
Förvaltningen för utbildning och arbete
FörvaltningschefRoger Johansson
Områdeschef, Emma Frostensson
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§ 138
Information, Solkraft från Osby/Älmhultsbygden ekonomisk
förening, Mette Ado(fsson, Sven Henriksson och Göran
Bengtsson
Mette Adolfsson, Sven Henriksson och Göran Bengtsson informerade
kortfattat om Solkraft från Osby/Älmhults bygden ekonomisk :furening och
föreningens nuvarande och planerade verksamhet.
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