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Beslutande
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Daniel Landin (S)
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Ärendelista
§ 66

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

§ 67

Pågående fastighetsärenden, aktuell information

§ 68

Information om samordnad bolagsorganisation

§ 89

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, ändring
avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 70

Regler och villkor för resebidrag för högskole- och
universitetsstuderande samt yrkeshögskolestuderande

§ 71

Rutiner för budgetering av kapitalkostnader

§ 72

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över av kommunen hel- och
delägda aktiebolag

§ 73

Revisor för av kommunen förvaltade stiftelser.

§ 74

Svar på motion "Konkurrensutsättning Städning på kommunens
fastigheter" från Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson
(M)

§ 75

Svar på motion "KonkutTensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fastigheter" från Carl-Magnus Nilsson (M) och LarsErik Svensson (M)

§ 76

Svar på motion "Föregå med gott exempel - minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige" från Carl-Magnus Nilsson (M), Dag Ivarsson
(M) och Lars-Erik Svensson (M)

§ 77

Policy/riktlinjer för serveringstillstånd, enligt alkohollagen
(2010:1622) för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet

§ 78

Nämnds- och investeringsplan 201 7 för kommunledningskontoret,
fastighet, kost och verksamhetsområde samhällsbyggnad samt VAverksamheten
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§ 66

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid
för justering av protokollet samt godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens ledningsutskott utser Niklas Larsson (C) att tillsammans
med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens protokoll justeras måndagen den 29 augusti 2016, kl. 09 .00.
Dagordningen, med de av ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) före sammanträdet angivna ändringarna att ärenden med ärenderubrikema "Policy/riktlinjer för serveringstillstånd, enligt alkohollagen (2010:1622) för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet" respektive "Nämnds- och
investeringsplan 2017 för kommunledningskontoret, fastighet, kost och verksamhetsom1·åde samhällsbyggnad samt VA-verksamheten" läggs till, god-

känns.
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§ 67

Pågående fastighetsärenden, aktuell information

Petra Gummeson, kommunchef, informerar kortfattat om följande.
"Fastighetsstrategtjänsten på kommunledningskontoret.
" Pågående förhandlingar om nytt drift- och underhållsavtal m.m. med
Osbybostäder AB.
" Ombyggnationen/renoveringen av kommunhuset.
"Pågående planering av arbetet med ny-/ombyggnation avförskolor.
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§68

Information om samordnad bolagsorganisation
Petra Gummeson, kommunchef, informerar kortfattat om pågående diskussioner om förändrad/samordnad bolagsorganisation.

Justerandes sign
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§ 69

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, ändring
avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
KS/2016:438 003

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
§ 18 i "Allmänna lokala ordningsföreskrifter· för Osby kommun" får följande
lydelse.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

"Med.fyrverkeri avses, enligt föreskrifter beslutade av Myndighetenförsamhällsskydd och beredskap, pyrotekniska artiklar, som innehåller explosivämne eller explosiv blandning avsedd att framkalla en verkan genom värme,
ljus, ljud, gas eller rök, eller en kombination av dessa som resultat av självunderhållande värmeutvecklande kemiska reaktioner, avsedda för underhållning. För att en.fyrverkeripjäs ska få hanteras krävs att den godkänts av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så kallade smällare vars
huvudsakliga syfte är att avge knall är inte godkända av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får endast, med vissa undantag
enligt föreskrifter beslutade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hanteras av den som fyllt arton (18) år.
Fyrverkeri och pyrotekniska varor får inte användas inom ett avstånd om
etthundra (100) meterfrån byggnader med inrättningar för boende med vård
eller omsorg.

Sammanfattning av ärendet
Kaarina Rantanen (SD) föreslog i en motion, den 5 oktober 2011, till kommunfullmäktige "tidsbegränsning angående användning av pyrotekniska
medel - tillåtet endast fr o rn kl 18. 00 på Nyårsafton tom 02. 00 på Nyårsdagen". Kommunfullmäktige tillstyrkte den 3 februari 2012, § 18.
Länsstyrelsen Skåne upphävde den 18 november 2014 § 18 i av kommunfullmäktige den 20 oktober 2014, § 124, antagna allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun. Den aktuella paragrafen hade följande lydelse.
"Med.fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller pyrotekniska ämnen,
avger ljus och ljudeffekter och som är avsedda för nöjesändarnål. För att en
fyrverkeripjäs skallfå hanteras krävs att den är godkänd, klassificerad och
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märkt enligt kraven på den svenska marknaden. Så kallade "smällare" vars
huvudsakliga syfte är att avge knall är ej godkända.
Fyrverkeri/andra pyrotekniska varmfår endast hanteras av den som.fyllt 18
år.
Användandet av fyrverkeri/andra pyrotekniska varor får aldrig ske inom ett
avstånd på I 00 meter från skolor, ålderdomshem och vårdinrättningar.
Det är förbjudet att utan tillstånd från Polisen använda pyrotekniska varor
inom detaljplanelagt område i hela kommunen med undantag för tiden den
31 december klockan 18.00 till I januari klockan 02.00".
Länsstyrelsens motivering till att upphäva den aktuella para var följande.
Första och andra stycket

"Det är förståeligt att kommunen på detta sätt vill lyftafi·am vilka regler
som finns på området, men lämpligheten kan ifrågasättas".
Tredje stycket

"Vid ålderdomshem och vårdinrättningar, där det kan förutsättas att sjuka
eller annars sköra personer bor eller vistas, får användandet av fyrverkerier
och liknande pyrotekniska varor generellt sett anses innebära sådan riskför
skada eller olägenhetför omgivningen, att ett totalt förbud mot användningen kan vara motiverat. Samma generella bedömning kan däremot inte göras
beträffande skolor. Någon närmare motivering till vmför Osby kommun infört totalförbud mot användande av fyrverkerier m. m. vid skolor ji·amgår
inte av de ingivna handlingarna. Denna del av föreskriften får därför anses
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet".
Fjärde stycket

"De områden som omfattas av sista stycket i den ny 18 §ide allmänna lokala ordningsföreskrifterna, utgör förhållandevis omfattande delar av Osby
kommun. Dessa områden kan, enligt Länsstyrelsens bedömning, inte i sin
helhet utgöra sådana känsliga platser som lagstiftaren anser att kommunen
ska kunna meddela ytterligare föreskrifter för, utöver vad som redan stadgas i 3 kap. 7 § ordnings/agen. Inskränkningen måste därför, trots det undantag som görs i samband med nyårsfirande, anses lägga onödigt tvång på
allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet ".
Sammanfattningsvis gjorde Länsstyrelsen Skåne den bedömningen att 18 § i
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Osby kommun strider mot 3
kap. 12 § ordningslagen och därför skulle upphävas .

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun,
ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor·", daterad den 15
juli 2016, från kanslichef Benny Nilsson.
3 kap. ordningslagen (1993:617)
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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§ 70

Regler och villkor för resebidrag för högskoleuniversitetsstuderande samt yrkeshögskolestuderande

och

KS/2016 :457 043

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.
1. Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande, daterade den 15 juli 2016,
fastställs att gälla från och med höstterminen 2016.

2. Kommunsekreteraren med nämndsekreteraren scim ersättare får delegation på att fatta beslut om såväl beviljande av resebidrag, som
avslag på ansökningar om resebidrag som inte uppfyller de regler
och villkor för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande, daterade den 15 juli 2016, som fastställts av kommunstyrelsen, från och med höstterminen 2016.

Beslutsunderlag
Regler och villkor för resebidrag för högskole-, universitets-, yrkeshögskole- och folkhögskolestuderande, daterade den 15 juli 2016.
Tjänsteskrivelse "Resebidrag för högskole-, unive1·sitets- , yrkeshögskole- och
folkhögskolestuderande", daterad den 15 juli 2016, från kommunchef Petra
Gummeson och kanslichef Benny Nilsson.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 71

Rutiner för budgetering av kapitalkostnader

KS/2016:379 044
Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.
1. Verksamheterna ska från och med år 2017 kompenseras för verkliga
kapitalkostnader.
2. Kapitalkostnader hanteras utanför nämndernas budgetramar från och
med år 2017.
3. Ökade kapitalkostnader för hela kommunen anslås under kommunstyrelsens förfogandekonto på finansförvaltningen från och år 2017.
4. Ovan angivna rntiner implementeras i budget år 2017.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med förslaget till förändring av rutiner för budgetering av kapitalkostnader är att

1. Beslutade investeringar genomförs ofta senare än vad som anges i
budgeten, vilket medför att budgeten ofta är för högt budgeterad.
2. Tillkommande kapitalkostnader, okompenserade, drabbar ojämnt
mellan verksamheterna utifrån tillkommande beslut mm.
3. Kapitalkostnader är påverkbara, enbart genom vilka investeringar
som ska genomföras.
4. Nya kapitalkostnader kommer inte att undantränga annan verksamhet. Minskade kapitalkostnader kommer inte att kunna användas för
andra verksamheter.
5. De förändrade rntinerna innebär att kapitalkostnaderna finns utanför
budgetramarna och att kontona för avskrivningar och intern ränta
hanteras av ekonomiavdelningen.
6. Kapitalkostnaderna kommer även fortsättningsvis att redovisas på
den verksamhet som berörs för att vi ska ha rättvisande redovisning.
Nuvarande rutin
Kapitalkostnader d v s avskrivningar och intern ränta för genomförda investeringar, ingår för närvarande i nämndernas/verksamheternas budgetramar.
Osby kommuns kapitalkostnader uppgick till drygt 50 mnkr totalt för räkenskapsåret 2015.
I samband med nämndernas budgetförslag begärs kompensation för ökade
kapitalkostnader för de stora investeringsprojekten. När kommunfullmäktige
Justerandes sign
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beslutar om att kompensation ska ske till nämnderna, anslås medel under
kommunstyrelsens förfogandekonto.
Investeringar aktiveras månaden efter det är investeringen är genomförd.
Detta innebär att nämnden belastas av kapitalkostnader månaden efter en
investering är genomförd.
Förslag till ny rutin
Kapitalkostnader hanteras utanför beslutad budgetram för nämnder.
Anslag under kommunstyrelsens förfogandekonto för årets förändringar avseende kapitalkostnader. I budgetarbetet tas fram beräkningar för alla investeringar som inte är aktiverade. Det innebär både pågående och plane- rade
investeringsprojekt för 2016, samt planerade investeringsprojekt i flerårsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Förändrade rutiner avseende kapitalkostnader", daterad
den 22 juli 2016, från kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia
Lindvall Bengtsson.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 72

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över av kommunen hel- och
delägda aktiebolag
KS/2016:405 000

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.
De av kommunen hel- och delägda aktiebolagens respektive verksamheter
har under 2015 varit förenliga med fastställt kommunalt ändamål och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagens bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktplikt har
kompletterats med två bestämmelser, 6 kap. 1 a § och I b §. Gäller from
20130101.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolagen
har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Kommunstyrelsen ska lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning
ser att bolaget inte bedriver verksamhet som överensstämmer med ändamålet och /eller inte följer de kommunala principer som gäller för bolagets
verksamhet.
Kommunstyrelsen har j samband med tertialuppföljningarna och i samband
med bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet.
Kommunen har dessutom löpande under året haft två dialogmöten med dotterbolagen för avstämning av bolagens verksamhet och ekonomi.
Kommunledningskontoret har begärt in intyg från bolagens styrelser och
revisorer som intygar att verksamheten som bedrivits år 2015 stämmer med
bolagens ändamål och är inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen kan därvid konstatera att samtliga kommunala bolagens
respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala
ändamålet och utfö1is inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunala bolagen
2015", daterad den 23 juni 2016, från komnmnchef Petra Gummeson och
ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson.
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Intyg från Osbybostäder AB
Intyg från Fjärrvärme i Osby AB
Intyg från Industrihus i Osby AB
Intyg från Östra Göinge Renhållnings AB
Intyg från Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 73

Revisor för av kommunen förvaltade stiftelser.
KS/2016:406 046
Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
1. Kommunfullmäktiges beslut den 11 september 2006, § 77, upphävs.

2. Auktoriserade revisorn Mattias Johansson PWC, med auktoriserade
revisor Mmiin Troedsson PWC som ersättare, utses till revisor för av
kommunen förvaltade stiftelserna.
3. Uppdraget gäller from 2016 års räkenskapsår.
Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har upphandlat yrkesrevisorer och fr o m år 2016 har PWC
uppdraget som yrkesrevisorer i Osby kommun. Enligt stiftelselagen är stiftelsen bokföringsskyldig om stiftelsens tillgångar överstiger 1,5 miljoner
och ska upprätta en årsredovisning och granskas av en auktoriserad eller
godkänd revisor. När det gäller de av kommunen förvaltade stiftelserna så
utser kommunfullmäktige revisor.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Yrkesrevisor för av kommunen förvaltade stiftelser", daterad den 19 juli 2016, från kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef
Pia Lindvall Bengtsson.
Kommunfullmäktiges beslut den 11 september 2006, § 77.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

,;~ ;i}/

Expedierat

I

I

Utdragsbestyrkande

I

MOSBY
~

) KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

15(25)

Sammanträdesdatum

2016-08-24

Kommunstyrelsens ledningsutskott

§ 74

Svar på motion "Konkurrensutsättning Städning på kommunens
fastigheter" från Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson (M)

KS/2016:193 280
Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
Motionen "Konkurrensutsättning Städning på kommunens fastigheter" bifalls på så sätt att den överlämnas till kommunchefen med uppdrag att beakta förslagen i motionen i pågående översyn av förändrad/samordnad fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd och bolagsorganisation respektive kommunens ledningsorganisation.

1'1\."'-v.\\:<\t-

Reservation

Carl-Magnus Nilsson (M) och Agne Ingvardsson (SD) reserverar sig-skrift:J.i.gen mot kommunstyrelsens ledningsutskott beslut till fö1mån för CarlMagnus Nilssons (M) yrkande.

Överläggning
Vice ordförande Niklas Larsson (C), med instämmande av Daniel Landin
(S) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen "Konkurrensutsättning
Städning på kommunens fastigheter" bifalls på så sätt att den överlämnas till
kommunchefen med uppdrag att beakta förslagen i motionen i pågående
översyn av förändrad/samordnad fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd
och bolagsorganisation respektive kommunens ledningsorganisation.
Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
"Konkurrensutsättning Städning på kommunens fastigheter" bifalls på så sätt
att städtjänster på kommunens fastigheter ska konkurrensutsättas dock inte
genom offentlig upphandling.

Beslutsgång
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat bifalla vice ordförande Niklas Larssons (C) och Daniel Landins (S) yrkande.
Omröstning begärs.
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Omröstning
Kommunstyrelsens ledningsutskott godkänner följande omröstningsalternativ, ja-röst för bifall till vice ordförande Niklas Larssons (C) och Daniel
Landins (S) yrkande, nej-röst för bifall till Carl-Magnus Nilssons (M) yrkande.
Med följande fyra (4), vice ordförande Niklas Larsson (C), Daniel Landin
(S), Margot Malmqvist (S) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S),
ja-röster och följande två (2), Carl-Magnus Nilsson (M) och Agne
Ingvardsson (SD), nej-röster har kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat
bifalla vice ordförande Niklas Larssons (C) och Daniel Landins (S) yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson (M) har i motionen
"Konkurrensutsättning Städning på kommunens fastigheter" föreslagit föl-

jande.

"Konkurrensutsätt, genom offentlig upphandling, städtjänster av kommunens fastigheter"
och
"Med Osbybostäder AB förhandla fram en förlängning av nuvarande städavtal, alternativt ett nytt, i tid kortare städavtal, som passar upphandlingsprocessen för städtjänster ".
Kommunfullmäktige beslöt den 25 april 2016, § 37, att remittera motionen
för yttrande till kommunstyrelsen. Av yttrandet ska framgå om motionen
bifalls eller avslås. Yttrande ska lämnas in till kommunfullmäktige den 19
september 2016.
För närvarande pågår såväl en utredning avseende förändring/samordning
av kommunens fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd och bolagsorganisation som en utredning om förändring av kommunens ledningsorganisation.
En konkurrensutsättning av fastighetsskötseln på kommunens fastigheter
under dessa pågående utredningar torde vara att såväl eventuellt begränsa
möjligheterna/förslagen i dessa utredningar som att eventuellt föregripa
dessa utredningars slutsatser.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Svar på motion "Konkurrensutsättning Städning på kommunens fastigheter" från Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson
(M)" , daterad den 15 juli 2016, från kommunchef Petra Gummeson och
kanslichef Benny Nilsson.
Kommunfullmäktige beslut den 25 april 2016, § 37.
Motion "Konkurrensutsättning Städning på kommunens fastigheter", daterad
den 26 februari 2016, från Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson (M).
Justerandes sign
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§ 75

Svar på motion "Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fastigheter" från Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik
Svensson (M)

KS/2016:194 280
Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
Motionen "Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fästig- heter" bifalls på så sätt att den överlämnas till kommunchefen med uppdrag att
beakta förslagen i motionen i pågående översyn av förändrad/samordnad
fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd och bolagsorganisation respektive
kommunens ledningsorganisation.
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Carl-Magnus Nilsson (M) och Agne Ingvardsson (SD) reserverar sig.slH:Ht- '\
ltgen mot kommunstyrelsens ledningsutskott beslut till förmån för CarlMagnus Nilssons (M) yrkande.
Överläggning
Vice ordförande Niklas Larsson (C), med instämmande av Daniel Landin
(S) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen "Konkurrensutsättning
fastighetsskötsel på kommunens fastigheter" bifalls på så sätt att den överlämnas till kommunchefen med uppdrag att beakta förslagen i motionen i
pågående översyn av förändrad/samordnad fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd och bolagsorganisation respektive kommunens ledningsorganisat1on.
Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen
"Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fastigheter" bifalls
på så sätt att fastighetsskötsel av kommunens fastigheter ska konkunensutsättas dock inte genom offentlig upphandling.
Beslutsgång
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat bifalla vice ordförande Niklas Larssons (C) och Daniel Landins (S) yrkande.
Omröstning begärs.
Justerandes sign
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Omröstning
Kommunstyrelsens ledningsutskott godkänner följande omröstningsalternativ, ja-röst för bifall till vice ordförande Niklas Larssons (C) och Daniel
Landins (S) yrkande, nej-röst för bifall till Carl-Magnus Nilssons (M) yrkande.
Med följande fyra (4), vice ordförande Niklas Larsson (C), Daniel Landin
(S), Margot Malmqvist (S) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S),
ja-röster och följande två (2), Carl-Magnus Nilsson (M) och Agne
Ingvardsson (SD), nej-röster har kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat
bifalla vice ordförande Niklas Larssons (C) och Daniel Landins (S) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson (M) har i motionen
"Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fastigheter" föreslagit följande.

"Konkurrensutsätt, genom offentlig upphandling, fastighetsskötsel av kommunens fastigheter"
och
"Vid behov, med Osbybostäder AB förhandla.fram enförlängning av nuvarande förvaltningsavtal, alternativt ett nytt, i tid kortare avtal, som passar
upphandlingsprocessen förfastighetsskötsel ".
Kommunfullmäktige beslöt den 25 april 2016, § 36, att remittera motionen
för yttrande till kommunstyrelsen. Av yttrandet ska framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrande ska lämnas in till kommunfullmäktige den 19
september 2016.
För närvarande pågår såväl en utredning avseende förändring/samordning
av kommunens fastighetsförvaltning, fastighetsbestånd och bolagsorganisation som en utredning om förändring av kommunens ledningsorganisation.
En konkurrensutsättning av fastighetsskötseln på kommunens fastigheter
under dessa pågående utredningar torde vara att såväl eventuellt begränsa
möjligheterna/förslagen i dessa utredningar som att eventuellt föregripa
dessa utredningars slutsatser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Svar på motion "Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på
kommunens fastigheter från Carl-Magnus Nilsson (M) och Lars-Erik Svensson (M)", daterad den 15 juli 2016, från kommunchef Petra Gummeson och

kanslichef Benny Nilsson.
Kommunfullmäktige beslut den 25 april 2016, § 36.
Motion "Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fastigheter", daterad den 26 februari 2016, från Carl-Magnus Nilsson (M) och
Lars-Erik Svensson (M).
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§ 76

Svar på motion "Föregå med gott exempel - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige" från Carl-Magnus Nilsson (M), Dag
lvarsson (M) och Lars-Erik Svensson (M)

KS/2016:278 006
Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.
Motionen "Gå före med gott exempel - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige" bifalls på så sätt att den tas med i översynen av den politiska
organisationen inför nästkommande mandatperiod.
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Carl-Magnus Nilsson (M) och Agne Ingvardsson (SD) reserverar sig skrift: \. . . . .
·~
mot kommunstyrelsens ledningsutskott beslut till fö1mån för CarlMagnus Nilssons (M) yrkande.

Överläggning
Ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen "Gå före med gott exempel - minska antalet ledamöter i
kommun-fullmäktige" bifalls på så sätt att den tas med i översynen av den
politiska organisationen inför nästkommande mandatperiod.
Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar att kommunstyrelsens ledningsutskott ska
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen "Konkurrensutsättning fastighetsskötsel på kommunens fastigheter".

Beslutsgång
Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena
mot varandra och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat i enlighet med hennes eget yrkande.
Omröstning begärs.

Omröstning
Kommunstyrelsens ledningsutskott godkänner följande omröstningsalternativ, ja-röst för bifall till ordförande Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande,
nej-röst för bifall till Carl-Magnus Nilssons (M) yrkande.
Med följande fyra (4), vice ordförande Niklas Larsson (C), Daniel Landin
(S), Margot Malmqvist (S) och ordföranden Marika Bjerstedt Hansens (S),
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ja-röster och följande två (2), Carl-Magnus Nilsson (M) och Agne lngvardsson (SD), nej-röster har kommunstyrelsens ledningsutskott beslutat bifalla
ordförande Marika Bjerstedt Hansens (S) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Carl-Magnus Nilsson (M), Dag Ivarsson (M) och Lars-Erik Svensson (M)
har i motionen "Gå före med gott exempel - minsl<a antalet ledamöter i kommunfullmäktige" föreslagit att "kommunfullmäktige i Osby kommun.från
och med oktober 2018 efter valet i september 2018 skall bestå av 31 ledamöter och häremot svarande antal ersättare" .
Kommunfullmäktige beslöt den 25 april 2016, § 38, att remittera motionen
för yttrande till kommunstyrelsen. Av yttrandet ska framgå om motionen bifalls eller avslås. Yttrande ska lämnas in till kommunfullmäktige den 19
september 2016.
Bestämmelserna i 5 kap. 1 - 4 §§ kommunallagen (1991:900), som har gällt
sedan den 1 februari 2014, anger bland annat följande om antalet ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige.
"Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska
ha. Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invånare
eller därunder,
41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invånare.
Antalet röstberättigade ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbok/öringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret.
Om kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i
hela landet. Beslutet skafattasföre utgången av februari månad val- året.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.
För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare. Kommunfullmäktige
bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel,
dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i kommunfullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om fullmäktiges beslut".

I 14 kap. 17 § vallagen (2005:387) anges att det ska utses minst två (2) ersättare från respektive i kommunfullmäktige representerat politiskt parti.
Den 1 mars 2014 fanns det 10.138 röstberättigade folkbokförda i Osby kommun. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) kommer nya uppgifter på antalet
röstberättigade folkbokförda i kommunen inte att fastställas fönän per den 1
mars 2018. Det torde dock vara tämligen osannolikt att antalet röstberättigade folkbokförda kommer att öka från 10.138 till över 16.000 fram till denna
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tidpunkt. Möjlighet att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från
denna mandatperiods fyrtioen (41) till trettioen (31) nästkommande mandatperiod finns således. Beslut om detta måste fattas före utgången av febrnari
2018. Huruvida Osby kommun ska utnyttja denna möjlighet, inte någon
skyldighet, att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med
den mandatperiod som börjar den 15 oktober 2018 torde vara en frågeställning som bör och ska besvaras av de i kommunfullmäktige representerade
politiska partierna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Svar på motion "Gå före med gott exempel - minska antalet
ledamöter i kommunfullmäktige" från Carl-Magnus Nilsson (M), Dag Iva1·sson (M) och Lars-Erik Svensson (M)", daterad den 15 juli 2016, från kom-

munchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson.
Kommunfullmäktige beslut den 25 april 2016, § 38.
Motion "Gå före med gott exempel - minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige", daterad den 4 april 2016, från Carl-Magnus Nilsson (M), Dag
lvarsson (M) och Lars-Erik Svensson (M).
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 77

Policy/riktlinjer för serveringstillstånd, enligt alkohollagen
(2010:1622) för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet
KS/2016:

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott och utskott för utbildning och
arbete får i uppdrag att sambereda ett förslag till policy/riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) för föreningar som bedriver
barn- och ungdomsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Mari Lilja White och Emma Noble tillståndsinspektörer på socialförvaltningen, Hässleholms kommun, informerade kmifattat om alkohollagens
(2010:1622) regler avseende serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker.
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§ 78

Nämndsoch
investeringsplan
2017
för
kommunledningskontoret,
fastighet,
kost
och
verksamhetsområde samhällsbyggnad samt VA-verksamheten
KS/2016:524

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.
Förslag till nämnds- och investeringsplan 2017 för kornrnunledningskontoret, fastighet, kost och verksamhetsområde samhällsbyggnad samt VA- verksamheten överlämnas till budgetberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till nämnds- och investeringsplan 201 7 för kommunledningskontoret, fastighet, kost och verksamhetsområde samhällsbyggnad samt VAverksamheten överlämnades till närvarade ledamöter och ersättare.
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