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Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 08:30 - 12.00

Beslutande

Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande,
Niklas Larsson (C), vice ordförande
Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin (S)
Carl-Magnus Nilsson (M)
Agne lngvardsson (SO)
Stephan Hellqvist (KO), tjänstgör för Margot Malmqvist (S)

övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Esbjörn Hansson (SO)

Utses till justerare

Niklas Larsson (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset (BRIO-huset), kansliet, måndagen den 17 oktober 2016, kl. 09.00

Tjänstemän
Roger Johansson , verksamhetsområdeschef utbildning och arbete
Per-Anders Månsson, kommunikatör
Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

85 - 93

Ordförande

iilarika Bjerstedt Hansen (S)
Justerare

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag .
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Datum då anslaget sätts upp

17 oktober 2016

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
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Datum då anslaget tas ned
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Ärendelista
§ 85

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

§ 86

Pågående fastighetsärenden, aktuell inf01mation

§ 87

Kommunalt partistöd 2017

§ 88

IT-plan 2017-2019

§ 89

Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning
samt val av ledamot och ersättare i kommunalförbundets förbundsfullmäktige

§ 90

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges
kommuner.

§ 91

Osbybostäder AB (556483-4751), upphörande av uppdrag som ledamot/suppleant i styrelsen i fö1tid

§ 92

Osbybostäder AB (556483-4751), beslut om antalet ledamöter/suppleanter i styrelsen

§ 93

Osbybostäder AB (556483-4751), ägardirektiv
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§ 85
Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid
för justering av protokollet samt godkännande av dagordning
Samtliga ledamöter med undantag för Daniel Landin (S) och Margot
Malmqvist (S) är närvarande. För Daniel Landin (S) tjänstgör Arne
Gustavsson (S) och för Margot Malmqvist (S) tjänstgör Stephan Hellqvist
(KD).
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
protokolljusteras måndagen den 17 oktober 2016, kl. 09.00.
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§ 86
Pågående fastighetsärenden, aktuell information
Roger Johansson, verksamhetsområdeschef utbildning och arbete, redogör
kortfattat för pågående diskussion/förhandling med företrädare för
Hushållningssällskapet i Skåne angående naturbmksgymnasiet m.m.
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§ 87
Kommunalt partistöd 2017
KS/2016:553

043

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. Arbetarpaiiiet 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. Vänsterpa1tiet 2.658 kr+ (2 x 11.367 kr)= 25.392 kronor
1.7. Miljöpatiiet 2.658 kr+ 11.367 kr= 14.025 kronor
1.8. Liberalerna 2.658 kr+ 11.367 kr= 14.025 kronor
2. Kommunalt pmtistöd 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 partistöd 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 patiistöd bara får betalas ut till ett politiskt pmii 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 patiistöd, dvs. den juridiska person som
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stödet betalats ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet använts för att stärka respektive politiska pmtis 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 granskningsrapport som en av respektive politiskt paiti utsedd granskare
ska upprätta. Granskningsrapporten ska inte ge svar på frågan om det kommunala pa1tistödet 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 grund
för granskningen. Det ger utomstående en möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i fi·ågan om redovisningen ger en rättvisande
bild''.
Samtliga de politiska pa1tier, (C), (KD), (L), (M), (MP), (S), (SD) och (V), i
Osby kommun som under år 2015 tagit emot kommunalt pmtistöd har lämnat såväl en skriftlig redovisning som en granskningsrapp01t inom den föreskrivna tiden.
Enligt "Regler för kommunalt partistöd Osby kommun" är det totala anslaget
för kommunalt paitistöd 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 487.300 3 kr.
Grundstödet är 2.658 4 kr per politiskt parti och mandatstödet 11.367 5 kr per
mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Kommunalt partistöd 2017", daterad den 30 september
2016, från kommunchef Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

1

Prop.2013/14:5 s.79
Prop. 2013/14:5 s 82
3 44.300 kr X 11 = 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/4 1 = 11.367 kr

2
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§ 88

IT-plan 2017-2019
KS/2016:564 005
Beslut
IT-plan 2017-2019 åtenemitteras till kommunledningskontorets ITavdelning för en revidering/uppdatering av innehållet och för att därefter
arbetas in i kommunstyrelsens nämndplan för år 2017.
Sammanfattning av ärendet
IT-avdelningen har i uppdrag att sammanställa en gemensam IT-plan för
samtliga verksamheter. IT-planen fungerar som underlag för IT-avdelningens fortsatta planering och budgetarbete.
Som underlag för förslag till IT-investeringar har en IT-plan för 2017-2019
tagits fram.
Beslutsunderlag
IT-plan 2017-2019

Beslutet skickas till
Kommunledningskontorets IT-avdelning
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§ 89
Kommunalförbundet Sydarkivera, antagande av förbundsordning samt val av ledamot och ersättare i kommunalförbundets
förbundsfullmäktige
KS/2016:176 004
Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta.
1. Osby kommun inträder som medlem i kommunalförbundet Sydarkivera

den 1 januari 2017.
2. Förbundsordning, inklusive bilagor, för kommunalförbundet Sydarkivera,
daterad den 1 april 2016, antas.
3. Ledamot och ersättare i kommunalförbundets förbunds-fullmäktige ska

utses av kommunfullmäktige.
4. Osby kommuns medlemsavgift, trehundrafemtiotusen (350.000) kronor,
för medlemskapet i kommunalförbundet Sydarkivera år 201 7 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 kommunal-förbundet 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 informationsför-valtningen erbjuder
kommunalförbundet Sydarkivera (Sydarkivera) möjligheten att de tar över
uppgiften som gemensam arkivmyndighets-funktion.
Sydarkivera bötjade 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 intr·äde i kommunalförbundet Sydarkive.-a". Förntom Osby
kommun har även Bromölla, Hässleholms, Höörs, Kristianstads, Olofström,
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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).
Beslutsunderlag
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 20182019.
Kommunstyrelsens beslut 20 16-03-23, § 51.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 90

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
kommuner.

Sveriges

Beslut
Diskussionerna i ärendet åternpptas på kommunstyrelsens sammanträde
onsdagen den 26 oktober 2016.

Sammanfattning av ärendet
På sammanträdet diskuterades bland annat följande frågeställningar.
1. Vilka åtgärder ska Osby kommun vidta för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen och samtidigt vända trenden?
2. Hur ska organisationen kring kommunens näringslivsutvecklare se ut
och var ska funktionen vara placerad geografiskt för att få gynnsammast effekt för syftet?

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 91
Osbybostäder AB (556483-4751 ), upphörande av uppdrag som
ledamot/suppleant i styrelsen i förtid
KS/2014:577 006

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
Uppdraget för samtliga nio (9) ledamöter och nio (9) suppleanter i styrelsen
för Osbybostäder AB (556483-4751) upphör i fö1tid från och med den tidpunkt denna anmälan inkommer till Bolagsverket.

Sammanfattning av ärendet
Av 9 och 12 §§ i Osbybostäder AB:s bolagsordning framgår bland annat
följande .
./ Aktiebolagets styrelse ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många suppleanter.
./ Aktiebolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun .
./ Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också ordförande och
vice ordförande i aktiebolagets styrelse.
./ På den ordinarie årsstämman, dvs den bolagsstämma som ska hållas
inom sex (6) månader från utgången av vaije räkenskapsår och där
styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen,
ska kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse anmälas.
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 14 § upphör ett uppdrag som styrelseledamot i förtid, om den som har utsett honom eller henne anmäler att
uppdraget skall upphöra. Av 3 § samma kapitel framgår att bestämmelserna
i aktiebolagslagen (2005:551) om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar
även suppleant. Ändringar i ett aktiebolags styrelses sammansättning har,
enligt 13 § samma kapitel, verkan först från den tidpunkt då anmälan om
ändringen kom in till Bo lagsverket eller från den senare tidpunkt som anges
i det beslut som anmälan grundar sig på.
Kommunfullmäktige behöver inte, enligt aktiebolagslagen (2005:551), anföra
några skäl för ett beslut om att uppdraget som ledamot/suppleant ska upphöra i förtid utan kan när som helst utan motivering entlediga de ledamöter/suppleanter de utsett.
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Kommunallagen (1991:900) 5 kap. 23, 26 och 29 §§ anger dock dels att ärenden i kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande fall komnmnstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet
berör, dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen, del s slutligen att kommunfullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 92
Osbybostäder AB (556483-4751), beslut om antalet
ledamöter/suppleanter i styrelsen samt uppdrag att kalla till
extra bolagsstämma
KS/2014:577 006
aeslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Till styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska utses fem (5) ledamöter och fem (5) suppleanter.
2. Styrelsen i Osbybostäder AB (556483-4751) ska snarast efter det att
kommunfullmäktiges val av ny styrelse i bolaget registrerats hos Bolagsverket kalla till en extra bolagsstämma för att anmäla kommunfullmäktiges val av styrelse samt ordförande och vice ordförande i
styrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Av 9 och 12 §§ i Osbybostäder AB:s bolagsordning framgår bland annat
följande .
./ Aktiebolagets styrelse ska bestå av lägst fem (s) och högst nio (9) ledamöter och lika många suppleanter.
./ Aktiebolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Osby kommun .
./ Kommunfullmäktige i Osby kommun utser också ordförande och
vice ordförande i aktiebolagets styrelse.
./ På den ordinarie årsstämman, dvs den bolagsstämma som ska hållas
inom sex (6) månader från utgången av va1je räkenskapsår och där
styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen,
ska kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse anmälas.
Enligt aktiebolagslagen (2005:551) 8 kap. 14 § upphör ett uppdrag som styrelseledamot i förtid, om den som har utsett honom eller henne anmäler att
uppdraget skall upphöra. Av 3 § samma kapitel framgår att bestämmelserna
i aktiebolagslagen (2005:551) om styrelseledamot gäller i tillämpliga delar
även suppleant. Ändringar i ett aktiebolags styrelses sammansättning har,
enligt 13 § samma kapitel, verkan först från den tidpunkt då anmälan om
ändringen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som anges
i det beslut som anmälan grundar sig på.
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Kommunfullmäktige behöver inte, enligt aktiebolagslagen (2005:551), anföra
några skäl för ett beslut om att uppdraget som ledamot/suppleant ska upphöra i förtid utan kan när som helst utan motivering entlediga de ledamöter/suppleanter de utsett.
Kommunallagen (1991:900) 5 kap. 23, 26 och 29 §§ anger dock dels att ärenden i kommunfullmäktige får väckas av bland annat en nämnd, dvs i förevarande fall kommunstyrelsen, dels att innan ett ärende avgörs av kommunfullmäktige ska det ha beretts av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet
berör, dvs. i förevarande fall kommunstyrelsen, dels slutligen att kommunfullmäktige får förrätta val utan föregående beredning.

Beslutsunderlag
Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751).

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 93
Osbybostäder AB (556483-4751 ), ägardirektiv
KS/2016:587 000

Beslut
På kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde den 9 november 2016
ska ett ärende angående ägardirektiv för Osbybostäder AB behandlas/diskuteras.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledningsutskott
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