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Sammanträdesdatum

2020-09-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby klockan 08:30 – 12:30

Beslutande

Niklas Larsson (C), ordförande,
Daniel Landin (S), vice ordförande
Hans Persson (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD)
Johnny Ahlquist (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S) §§ 101 – 104, 107–115
Tom stol för Arne Gustavsson (S) §§105–106
Lars-Erik Svensson (M)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Daniel Landin (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag den 18 september 2020, klockan 14.00.

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Kommundirektör, Petra Gummeson
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef
samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias
Karlsson
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Förvaltningschef hälsa- och
välfärdsförvaltningen, Helena Ståhl
VD ÖGRAB, Per Erlandsson
Hälsa- och välfärdsnämndens ordförande,
Jimmy Ekborg
Hälsa- och välfärdsnämndens vice
ordförande, Agneta Malm
EU-kontoret, Ludvig Einarsson
EU-kontoret, Maria Lindblad
Tf. räddningschef, Emma Lindwall

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Robin Skoglund

Ordförande
Niklas Larsson (C)
Justerare
Daniel Landin (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund

Datum då anslaget tas ned

2020-10-11
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Ärendelista

Justerandes sign

§ 101

Upprop och protokollets justering

§ 102

Godkännande av dagordning

§ 103

Information

§ 104

Avfallstaxa från och med 2021-01-01 - ÖGRAB

§ 105

Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening

§ 106

Delårsrapport augusti 2020

§ 107

Rapportering av intern kontroll 2020 - delårsrapportering augusti
2020

§ 108

Sammanträdestider 2021

§ 109

Kommunalt partistöd 2021 samt redovisning av kommunalt
partistöd 2019

§ 110

Behörighets- och befogenhetsändringar med anledning av
personalförändringar (Firmateckning)

§ 111

Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2020-0101 - 2020-06-30

§ 112

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 202001-01 - 2020-06-30

§ 113

Handlingsplan för landsbygdsstrategi

§ 114

Dialogmöte med hälsa- och välfärdsnämndens presidium

§ 115

Organisationsformer för kommunal räddningstjänst
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Utdragsbestyrkande
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§ 101
Upprop och protokollets justering
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare, som
tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.
Ordförande meddelar att justering äger rum fredag den 18 september 2020,
klockan 14.00 på kansliet i kommunhuset, Osby.

Justerandes sign
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§ 102
Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkänns.

Justerandes sign
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§ 103
Information
Kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson och kommundirektör
Petra Gummeson informerar om möte förda med Osbybostäder AB angående byggnationsprojekt i kommunen. Det informeras även om att kommundirektören fått i uppdrag att förhandla om hyror för de fastigheter som
kommunen hyr av Osbybostäder AB.
Ludvig Einarsson och Maria Lindblad från EU-kontoret presenterar
EPA detaljanalysen för kommunstyrelsens arbetsutskott. Det informeras
bland annat om de fem prioriteringsområden som blivit utfallet av analysen.
Administrativ chef, Johanna Lindhe informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om framtida arbete för reglemente för Osby kommuns nämnder.
Det informeras bland annat om de tilltänkta förändringarna som kommer att
ske.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

i'VOSBY
~

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

6(22)

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 104
Avfallstaxa från och med 2021-01-01 - ÖGRAB
KS/2020:353 406
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Förslag på avfallstaxa, inkommen den 15 september 2020, antas och
börjar gälla den 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
ÖGRAB:s VD Per Erlandsson föredrar ärendet om ny avfallstaxa från och
med 2021-01-01 på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde innan
beslut tas.
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Förslag till nivåjustering avfallstaxa 2020,2021 och 2022”, inkommen den 15 september 2020 från ÖGRAB.
Skrivelse ” Förslag på avfallstaxa 2021–2023”, inkommen den 15 september 2020 från ÖGRAB.
Skrivelse ” Underlag nivåjustering avfallstaxa 2021–2023” inkommen den
15 september 2020 från ÖGRAB.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 105
Kapitalisering av Kommuninvest ekonomisk förening
KS/2020:344 044
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Osby kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening
”Föreningen” inbetala ett insatsbelopp om 2 500 000 kronor,
motsvarande återbetalat belopp för förlagslån. Kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.

-

Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder
som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av
ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024,
upp till ett belopp motsvarande 1 300 kr per invånare

-

Osby kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte
(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och
lagakraftsbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Vid Kommuninvests föreningsstämma 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk Förening. Förändringarna avsåg
främst medlemmarnas insatskapital, Kommuninvests fortsatta kapitalisering
samt avveckling av det förlagslån som föreningen tog upp från medlemmarna 2010.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening”, daterad 2020-09-08, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Informationsbrev ”Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening,
daterad 2020-09-03 inklusive bilaga 1 och 2, från Kommuninvests verkställande direktör Tomas Werngren och styrelsens sekreterare Ulf Bengtsson.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 106
Delårsrapport augusti 2020
KS/2020:345 007
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Delårsrapport per 31 augusti 2020 godkänns.

-

Delårsrapporten rapporteras till kommunfullmäktige.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Delårsrapport 31 augusti 2020”, daterad 2020-09-08, från
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.
Delårsrapport, Osby kommun, 2020-08-31
Delårsrapport augusti 2020, nämnderna
Verksamhetsberättelse, bolagen, augusti 2020

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 107
Rapportering av intern kontroll 2020 delårsrapportering augusti 2020
KS/2020:346 007
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Rapportering av intern kontroll för kommunstyrelsen, delår augusti
2020, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll innebär att så långt som möjligt säkerställa att verksamheten
når sina mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och
rättvisande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna
kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas.
Nämnderna har ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt inom
nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en sammanställning över arbetet
med intern kontroll inom kommunstyrelsens ansvarsområde t o m augusti.
Planen för intern kontroll 2020 innehåller 10 st rutiner/system:
Ekonomi: leverantörsreskontra, systemförvaltning, controller/verksamhetsstöd
Kansli: återrapportering av verkställighet efter beslut i ks och kf
HR: löneutbetalningar
Kontaktcenter: rutiner för besökare i kommunhuset
Räddningstjänsten: myndighetsutövning, utbildning av kommunal personal,
utbildning och övning av räddningstjänstpersonal, kompetensförsörjning
Av de 10 punkterna har intern kontroll genomförts för xx st. Resterande
punkter genomförs under årets sista tertial.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Intern kontroll 2020-delårsrapportering augusti 2020”,
daterad den 8 september 2020 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och
kommundirektör Petra Gummeson.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
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§ 108
Sammanträdestider 2021
KS/2020:349 006
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober
2020.

Beslutsgång
Niklas Larsson yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2020.
Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott har beslutat i enlighet med sitt yrkande.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder, utskott och kommunfullmäktige ska godkänna egen
sammanträdesplan för året 2020. Beslut om den politiska organisationen
beslutas vid senare tillfälle.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan 2021”, daterad 2020-09-09, från
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Skrivelse ”Osby sammanträdesplan 2021”, daterad den 3 september 2020,
från kanslienheten.
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§ 109
Kommunalt partistöd 2021 samt redovisning av
kommunalt partistöd 2019
KS/2020:83 040
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Kommunalt partistöd för år 2021 bestäms till ett grundbidrag om
2.838 kronor och ett mandatstöd om 12.206 kronor per mandat i
kommunfullmäktige, eller sammanlagt ett belopp om 520.300
kronor. Fördelat på de sju (7) politiska partier som har mandat i
kommunfullmäktige, från och med den 15 oktober 2018, innebär
detta ett kommunalt partistöd för 2021 för respektive parti enligt
följande:
Arbetarpartiet socialdemokraterna (S)
2.838 kr (grundbidrag) + 170.884 kr (14 mandat x mandatstöd
12.206 kr) = 173.722 kronor.
Sverigedemokraterna (SD)
2.838 kr (grundbidrag) + 122.060 kr (10 mandat x mandatstöd
12.206 kr) = 124.898 kronor.
Centerpartiet (C)
2.838 kr (grundbidrag) + 85.442 kr (7 mandat x mandatstöd 12.206
kr) = 88.280 kronor.
Moderaterna (M)
2.838 kr (grundbidrag) + 73.236 kr (6 mandat x mandatstöd 12.206
kr) = 76.074 kronor.
Kristdemokraterna (KD)
2.838 kr (grundbidrag) + 24.412 kr (2 mandat x mandatstöd 12.206
kr) = 27.250 kronor.
Vänsterpartiet (V)
2.838 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.206 = 15.044 kronor
Liberalerna (L)
2.838 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.206 = 15.044 kronor

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
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Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för
utbetalning av kommunalt partistöd:
-

Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är
juridisk person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal
partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala partistödet.

-

Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier
som får kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet använts för sitt ändamål.

-

Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det
kommunala partistödet.

Kommunfullmullmäktige antog den 9 september 2019, § 85, ”Regler för
kommunalt partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat
följande: en mottagare av kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska
person som stödet betalas ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Till redovisningen ska
bifogas en granskningsrapport som av respektive politiskt parti utsedd
granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven
tid betalas inte något kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill
säga i nu aktuellt fall för år 2021.
Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggas till
grund för något beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska ta emot och hålla redovisningen och granskningsrapporten tillgängliga för den/de som vill ta del av dem.
Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd
Osby kommun från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommunalt partistöd elva (11) prisbasbelopp 1, året före utbetalningsåret. Det kommunala partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent 2 av prisbasbeloppet per politiskt parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till
återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter avdrag för
grundstödet 3 och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige.
För år 2021 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 520.300 kronor.
Grundstödet är 2.838 kronor per politiskt parti och mandatstödet 4 12.206
kronor per mandat i kommunfullmäktige.
11 x 47.300 kr (prisbasbelopp för 2020, SCB) = 520.300 kronor.
47.300 * sex (6) procent = 2.838 kronor.
3
520.300 kr – 19.866 kr (7 partier x 2.838 kr grundstöd) = 500.434 kronor.
4
500.434 kr / 41 platser i KF = 12.205,707 kr ≈ 12.206 kronor.
1
2
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Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under år 2019
har, inom den i kommunallagen (2017:725) och i de av kommunfullmäktige
fastställda reglerna föreskrivna tiden, lämnat in dels en skriftlig redovisning
som visar huruvida partistödet använts för sitt ändamål, dels en granskningsrapport, upprättad av en av respektive politiskt parti utsedd granskare, som
är ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur respektive
politiskt parti använt det kommunala partistödet för år 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Kommunalt partistöd 2021 samt redovisning av kommunalt partistöd 2019”, daterad 2020-07-02, från kanslichef Amra Eljami och
administrativ chef Johanna Lindhe.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Sverigedemokraterna, inkommen 2020-03-26.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från
Vänsterpartiet, inkommen 2020-04-15.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Socialdemokraterna, inkommen 2020-04-20.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från
Centerpartiet, inkommen 2020-05-28.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från Liberalerna, inkommen 2020-06-10.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från
Kristdemokraterna, inkommen 2020-06-18.
Redovisning av kommunalt partistöd 2019 och granskningsrapport från
Moderaterna, inkommen 2020-06-24.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 110
Behörighets- och befogenhetsändringar med
anledning av personalförändringar (Firmateckning)
KS/2020:348 040
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Följande behörigheter och befogenheter om firmateckning gäller från
och med den 17 september 2020.

-

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande Daniel Landin (S), kommundirektör Petra
Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson och administrativ
chef Johanna Lindhe, utses, två (2) i förening, till firmatecknare för
kommunstyrelsen.

-

Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, ekonomiadministratör Ulla-Carin Nilsson, ekonomiadministratör Anna Adolfsson, ekonomiadministratör Christina Karlsson,
ekonom Anette Christersson, verksamhetscontroller Rolf Persson,
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och verksamhetscontroller
Cindy Balte utses, två (2) i förening, att teckna Osby kommuns firma
hos banker, bankgirot och plusgirot. Denna behörighet gäller även
för av kommunens förvaltade stiftelser.

-

Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, ekonomiadministratör Ulla-Carin Nilsson, ekonomiadministratör Anna Adolfsson, ekonomiadministratör Christina Karlsson,
ekonom Anette Christersson, verksamhetscontroller Rolf Persson,
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och verksamhetscontroller
Cindy Balte får, två (2) i förening, behörighet att företräda Osby
kommun vid ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden
och stämning vid tingsrätt.

-

Med detta beslut upphävs kommunstyrelsens beslut 2019-01-09, §
10 och ersätts med ovanstående.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av personalförändringar har kommunstyrelseförvaltningen
tagit fram ett nytt förslag för behörigheter och befogenheter om firmateckning. Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad den 1 maj
2019, enligt punkten 1.1 ”Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, kommunikation” så har kommunstyrelsens arbetsutskott utsetts
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till delegat och utser därför firmatecknare för såväl kommunstyrelsen som
kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning
av personalförändringar (Firmatecknare)”, daterad 2020-09-09, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
Beslutet skickas till
Niklas Larsson
Daniel Landin
Petra Gummesson
Gunnar Elvingsson
Johanna Lindhe
Ulla-Carin Nilsson
Anna Adolfsson
Christina Karlsson
Anette Christersson
Rolf Persson
Kenneth Lindhe
Cindy Balte
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§ 111
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut
perioden 2020-01-01 - 2020-06-30
KS/2020:315 000
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
-

Återrapportering av verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2020-01-01 – 2020-06-30, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden
2019 – 2022” ska samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen under den
senaste sexmånadersperioden redovisa beslut som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden
2020-01-01 – 2020-06-30” daterad den 27 augusti 2020 från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ” Återrapportering kommunstyrelsens beslut perioden 2020-01-01
– 2020-06-30”, daterad den 1 augusti från kanslienheten.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

i'VOSBY
~

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

17(22)

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut
perioden 2020-01-01 - 2020-06-30
KS/2020:314 000
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-0101 – 2020-06-30, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning, § 40 och reglementet för
Osby kommuns nämnder mandatperioden 2019–2022 ska nämnderna två (2)
gånger per år redovisa de av kommunfullmäktige överlämnade beslut. Redovisningen sker per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive
nämnd redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden
2020-01-01 – 2020-06-30” daterad den 27 augusti 2020 från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.
Skrivelse ”Återrapportering av verkställigheten för kommunfullmäktiges
beslut perioden 2020-01-01 – 2020-06-30”, daterad den 1 augusti 2020 från
kanslienheten
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 113
Handlingsplan för landsbygdsstrategi
-

Justerandes sign

Mathias Karlsson informerar kommunstyrelsens arbetskott om handlingsplanen för landsbygdsstrategin. Mer information kommer att
komma på kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober
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§ 114
Dialogmöte med hälsa- och välfärdsnämndens
presidium
-

Justerandes sign

Dialog förs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Hälsa- och
välfärdsnämndens presidium, Jimmy Ekborg och Agneta Malm samt
förvaltningschef Helena Ståhl. Det diskuteras bland annat om de utsända frågorna inför dialogmötet som presidiet i hälsa- och välfärdsnämnden besvarat.
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§ 115
Organisationsformer för kommunal räddningstjänst
KS/2019:45 050
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
-

Ekonomichef Gunnar Elvingsson får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde presentera ett scenario för kostnadsutveckling i
förhållande till jämförbara kommuner.

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
-

Osby kommun ska ingå räddningstjänstsamverkan med Hässleholms
kommun.

-

Godkänna upprättat samverkansavtal mellan Hässleholms kommun
och Osby kommun.

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att besluta om justeringar av befintligt avtal.

-

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppdrag
att underteckna avtalet.

-

Beslutet gäller under förutsättning av att Hässleholms kommun fattar
motsvarande beslut.

Beslutsgång
Efter diskussioner beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med
kommunledning förvaltningens förslag till beslut med tillägget att uppdra
till ekonomichef Gunnar Elvingsson att till kommunstyrelsens sammanträde
presentera ett scenario för kostnadsutveckling i förhållande till jämförbara
kommuner.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Under 2019 genomfördes en utredning om räddningstjänstens organisation
och utveckling.
Utredningens syfte var att analysera räddningstjänstens förutsättningar att
kostnadseffektivt möta ett ökande och delvis förändrat uppdrag och med
utgångspunkt i gällande lagstiftning, utreda möjliga konsekvenser av att
bedriva räddningstjänsten i:
-
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Egen regi
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-

Genom samverkan
- genom civilrättsligt avtal, med en eller flera kommuner
- genom en, med en eller fler kommuner, gemensam nämnd
- respektive genom att, tillsammans med en eller flera kommuner,
gemensamt kommunalförbund.

Utredningens rekommendation blev att Osby kommun skulle fatta ett politiskt inriktningsbeslut att ingå avtalsbunden organisatorisk samordning (civilrättsligt avtal), med Östra Göinge och Kristianstads kommun.
Kommunfullmäktige tog beslut i ärendet i november 2019 och gav kommundirektören i uppdrag att undersöka intresset i Kristianstads och Östra
Göinges kommun om att ingå i avtalsbunden organisatorisk samordning för
räddningstjänsten. Efter nytt kommunfullmäktigebeslut i ärendet i mars
2020 ändrades kommundirektörens uppdrag till att i stället söka samarbete
med Hässleholms kommun.
Efter ytterligare utredning av förutsättningar för räddningstjänstsamverkan
föreligger nu ett förslag till samarbetsavtal för räddningssamverkan mellan
Hässleholms och Osby kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Samverkan om räddningstjänst mellan Osby kommun och
Hässleholms kommun”, daterad den 14 september 2020 från ekonomichef
Gunnar Elvingsson, Tf räddningschef Emma Lindwall och kommundirektör
Petra Gummeson.
Samverkansavtal för räddningstjänstsamverkan mellan Hässleholm och
Osby kommun.
Rapport – Utredning om civilrättsligt avtal Osby-Hässleholm 2020-03-31
Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30 § 34 ”Ändring av kommundirektörens uppdrag avseende utredning om räddningstjänstens organisation och
utveckling”
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11 § 119 ”Utredning av räddningstjänstens organisation och utveckling”
Rådgivningsrapport ”Utredning om räddningstjänstens organisation och
utveckling” 2019-10-18
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-17 § 91 ”Svar på motion, Räddningstjänsten i Osby kommun”
Motion från Sverigedemokraterna ”Räddningstjänsten i Osby kommun”
2017-01-19.
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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