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Kommunstyrelsen 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Sammanträdesrum Osby klockan 08:30-14:57 

Niklas Larsson (C), ordförande§ 170-185 
Ulla Ekdal (C) tjänstgörande ersättare fört Niklas Larsson (C) § 186-193 
Daniel Landin (S) 
Niklas Mauritzson (SD) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SD) 
Lotte Melin (C) 
Johnny Ahlqvist (S) 
Lars-Erik Svensson (M) 
Agneta Malm (S) 
Jörgen Nilsson (SO) 
Dag lvarsson (M) tjänstgörande ersättare för Lars-Anton lvarsson (M) 
Arne Gustavsson (S) 
Hans Persson (SD) 
David Mannheimer (L} tjänstgörande ersättare för Maria Högberg Owiredu (KD) § 170-178 
Sonja Svenle Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Maria Högberg Owiredu (KD) § 179-
193 
lngmar Bernthsson (S) tjänstgörande ersättare för Tommy Augustsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare: 
LarsAndreasson (S) § 170-173, 176-193 
Karin Augustsson (S) 
Roger Neckelius (S) 
U Ila Ekdal (C) § 179-185 

Tjänstepersoner m. fl. : 
Petra Gummesson, kommundirektör 
Mathias Karlsson , förvaltningschef 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare 
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
Anders Skoog, förvaltningschef 
Anna Olsson, HR-chef 
Asa Hallen Olsson, förvaltningschef 
Helena Ståhl, förvaltningschef 
Pål Cederqvist, verksamhetsutvecklare 
Eva Kjell, HR-specialist 
Julia Billinger, kommunikatör 
Cindy Salte, verksamhetscontroller 
Kim Olsen, säkerhetschef 
Margareta Persson Larsson, administrativ chef 

Utses till justerare Daniel Landin (S) § 170-185 Lars-Erik Svensson (M) § 186-193 

Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommun, måndag den 10 oktober 2022 klockan 13.00 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

----\:A,H+--\clA-l-t,"'1.LC:-~L..--0""'----'--6-!...L,j..LV'-~::::__--- ------::;_..-~,-;---- Paragrafer 
Amanda Svensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

/Enhet/ 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-10-05 

Datum då anslaget sätts 
upp 2022-10-11 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Kansliet, kommunhuset i Osby 

! bxJrt\o!f:fiA 4 
Amanda Svensson 

Expedierat 

I 

Datum då anslaget tas ned 2022-11-03 

Utdrags bestyrkande 

I 
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VlOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

Arendelista 

§ 170 Upprop och protokollets justering 

§ 171 Godkännande av dagordning 

§ 172 Workshop 

§ 1 73 Anmälningar 

§ 174 Anmälan om delegationsbeslut 

§ 175 Information 

§ 176 Budget 2023 - ändrade förutsättningar 

§ 177 Osby tåg 

§ 178 Osby Ishockeyklubb 

§ 179 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022 

§ 180 Budget Ishall 

§ 181 Budget blåljushus 

§ 182 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

§ 183 Kompletterande beslutanderätt 

§ 184 Riktlinje Socialt boende antagna 2022-10-05 

§ 185 Uppföljning intern kontroll 2022 Arbete och välfärd 

§ 186 Delårsbokslut 2022 Arbete och välfärd 

§ 187 Delårsbokslut kommunstyrelseförvaltningen per 31/8 2022 

§ 188 Uppföljning intern kontroll 2022 Kommunstyrelseförvaltningen -
delår 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 189 Delårsbokslut Osby kommun per 31/8 2022 

§ 190 Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet 

§ 191 Medlemskap i Energikontoret 

§ 192 Medborgarförslag - Mindre solcellspark 

§ 193 Beslut om ny förbundsordning, Samordningsförbundet Skåne 
Nordost 
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i'VIOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 170 

Upprop och protokollets justering 

Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) och Lars-Erik Svensson (M) till 
justerare, som tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) och Daniel 
Landin (S) justerar dagens protokoll. 

Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 10 oktober 
2022, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Sida 

6(31) 

Kommunstyrelsen 

§ 171 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

\ . 

Juste~gn 

I LJ2( 
Expedierat 

I 

Utdragsbestyrkande 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 172 

Workshop 

Pål Cederqvist och Eva Kjell håller en workshop, Inkluderande 
Kompetensförsörjning, vilken är en förstudie finansierad av Europe
iska socialfonden. Förstudien fokuserar på kompetensförsörjnings
problematiken - att allt färre ska försörja allt fler och att flertalet av 
de som är arbetslösa befinner sig i en utsatt ställning (utrikes födda, 
funktionsnedsatta, 55+, saknar gymnasieutbildning). Dessa arbets
lösa ur utsatta målgrupper, som många gånger varit arbetslösa under 
lång tid, kommer att behövas hos oss i framtiden om vi ska klara 
kompetensförsörjningen. Just nu finns det ofta inte plats för dessa 
hos oss. Tanken är att denna förstudie ska leda till ett välgrundat ge
nomförandeprojekt med start 2023. Målet med genomförandepro
jektet är att Osby kommun ska ha en trygg och väl fungerande kom
petensförsörjning och att vi som arbetsgivare ska anta en mer inklu
derande kompetensförsörjning där det finns plats för fler ur dessa ut
satta målgrupper på arbetsmarknaden. 

Sida 

7(31) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



l~OSBY ~y KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 173 

Anmälningar 

KS/2022:185 160 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit: 

KS/2022:289 
Meddelande, Förordnande av begravningsombud, Länsstyrelsen Skåne 
2022-09-06 
Broschyr, Att vara begravningsombud, Länsstyrelsen Skåne 2022-09-06 

KS/2022:240 
Valberedningens förslag till styrelse för Leader Östra Skåne, 2022-09-08 
Leader Östra Skåne utvecklingsstrategi 2023-2027, 2022-09-08 
Förslag arvoden för styrelse, valberedning och internrevisor 2022, 2022-09-
08 
Stadgar för Leader Östra Skåne, 2022-09-06 
Dagordning föreningsstämma 2022, Leader Östra Skåne, 2022-09-08 
Medlemsansökan för Osby kommun, Leader Östra Skåne 
Fullmakt vid årsstämma för Leader Östra Skåne 22, 2022-09-12 

KS/2022: 185 
Meddelande, Allmänna lokala ordningsföreskrifter, Länsstyrelsen Skåne, 
2022-09-15 

KS/2022:305 
Skrivelse, Blåst på konfekten, Föreningen Svenskt Landskapsskydd AB, 
2022-09-20 

KS/2022:58 
Protokoll, Industrihus i Osby AB, 2022-09-01 

KS/2022:22 
Protokoll, Osbybostäder AB, 2022-09-16 
Bilaga till protokoll, Osbybostäder AB, 2022-09-16 

KS/2022:258 
Protokoll, Trygghets- och räddningscentralen i Skåne Nordost AB, 2022-09-
19 

KS/2022:60 
Protokoll, UNIKOM, 2022-08-30 
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~[OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 174 

Anmälan om delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
- Anmälda delegationsbeslut godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde: 

Delegationsbeslut, kommundirektör 
Antal delegationsbeslut: 4 

Delegationsbeslut, ekonomichef 
Antal delegationsbeslut: 1 

Delegations beslut, tf kanslichef 
Antal delegationsbeslut: 1 

Delegationsbeslut Barn och Familj, augusti 
Antal delegationsbeslut: 40 

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, augusti 
Antal delegationsbeslut: 464 

Delegationsbeslut familjerätt, augusti 
Antal delegationsbeslut: 7 

Delegationsbeslut IFO vuxna, augusti 
Antal delegationsbeslut: 17 

Delegations beslut, förvaltningschef arbete och välfärd 
Antal delegationsbeslut: 2 
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~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 175 

Information 

Kommundirektör Petra Gummesson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom kommunen. Bland annat tas det upp om 
överförmyndarverksamheten och den pågående rekryteringen av VD 
till Fjärrvärmebolaget samt VD till Osbybostäder. 

F örvaltningschef Emma Frostensson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser inom arbete- och välfärdsförvaltningen. Bland 
annat tas det upp om rekryteringen av enhetschef, mottagandet av 
ukrainska flyktingar somt budget och skuldrådgivning där verksam
heten signalerar ett högt tryck. Förvaltningen ser över organisationen 
för att kunna finna en lösning inom ram. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 176 

Budget 2023 - ändrade förutsättningar 

KS/2022:1 041 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att i samråd med 
kommundirektören ta fram förslag på nya driftsramar för 2023 samt 
en ny investeringsplan för 2023-2025. 

- Uppdraget skall redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 31 oktober 2022. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att i samråd med 
kommundirektören ta fram förslag på nya driftsramar för 2023 samt 
en ny investeringsplan för 2023-2025. 

- Uppdraget skall redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 31 oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå kommunfullmäk
tige att besluta om budget 2023 med ett resultat på 3,1 mnkr och att fastslå 
resultatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och finansiella mål för 
2024 och 2025. 

Under sommaren har inflationen fortsatt att öka, räntorna har stigit och pris
basbeloppet har fastställts med en ökning på 8,7% (6% i tidigare prognoser). 
Detta påverkar kommunens budget för kommande år. 

Kommunens pensionskostnader 2023 ökar, enligt den prognos KP Atog fram 
i augusti, från 66,7 mnkr (budgetbeslut 29/6) till 93,2 mnkr. Det innebär en 
ökad kostnad på 26,5 mnkr för 2023. Ökningen beror framförallt på det 
ökade prisbasbeloppet. 

Även räntorna har stigit och kostnaden 2023 ökar med cirka 8 mnkr. Även 
kostnaderna för arbetskraft (löneökningar) påverkas. 

Sida 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

Sammantaget innebär de ändrade förutsättningarna en ökad kostnad på 39 
mnkr baserat på de underlag vi har tillgängliga i nuläget. 

Det innebär ett resultat på -36 mnkr och ett negativt kassaflöde givet den 
budget som beslutades av Kommunstyrelsen 29/6. Resultatet uppfyller inte 
balanskravet och en översyn av budget behöver göras innan beslut i kom
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
Budgetförutsättningar 2023 - uppdaterad prognos september 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommundirektör Petra Gummesson 

Sida 

12(31) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



~IOSBY 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 177 

Osby tåg 

KS/2022:317 299 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Osby kommun önskar ej tacka ja till Osbytågs affärsförslag där Osby 
kommun köper en fastighet. Det anses inte ingå i det kommunala 
uppdraget. 
Kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande får i uppdrag 
att fortsätta kontakten med Osbytåg. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 

Osby kommun önskar ej tacka ja till Osbytågs affärsförslag där Osby 
kommun köper en fastighet. Det anses inte ingå i det kommunala 
uppdraget. 
Kommunstyrelsens ordförande samt vice ordförande får i uppdrag 
att fortsätta kontakten med Osbytåg. 

Sammanfattning 
Osbytåg, representerade av ordförande Kjell Ros, Heinz Nilsson, Jan 
Dahlqvist, Jörgen Olsson och Gert Steneloo, presenterade verksamheten för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 samt framförde ett affärsför
slag där Osby Industrihus AB köper en fastighet som Osbytåg sedan hyr och 
använder för logistiktjänster. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 123 
Presentationsmaterial Osbytåg, inför 21 september 

Beslutet skickas till 
Osbytåg 
Niklas Larsson 
Daniel Landin 
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MOSBY 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 178 

Osby lshockeyklubb 

KS/2022:316 812 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 okto
ber 2022 med anledning av att mer information önskas. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 

Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 okto
ber 2022 med anledning av att mer information önskas. 

Sammanfattning 
Paul Sjöberg, kassör, och Jessika Jönsson, ledamot, presenterade förening
ens verksamhet för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 samt fram
förde föreningens önskan om stöttning från Osby kommun när man ansöker 
om borgensåtagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 122 
OIK information inför möte med KSAU onsdag 21 september 
Skrivelse OIK, ansökan om nytt/förhöjt borgensåtagande 
Resultat och balansräkning OIK 21-22 
Presentationsmaterial Osby IK 22-23 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 179 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2022 

KS/2021 :266 000 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens sammanträder extra den 14 december 2022 

Föreslå kommurifullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträde 21 november 2022 senareläggs 
till den 28 november 2022. 
Kommunfullmäktiges sammanträde 12 december 2022 senareläggs 
till den 19 december 2022. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 

Föreslå kommunfullmäktige att även sammanträdet den 12 december 
senareläggs till den 19 december. 
Besluta att kommunstyrelsen sammanträder extra den 14 december 
2022 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar en senareläggning av kommun
fullmäktige i november 2022 för att kunna hinna med ett kommunstyrelse
sammanträde extra innan kommunfullmäktiges sammanträde. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 129 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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VlOSBY 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 180 

Budget Ishall 

KS/2022:310 234 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

- Ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare beslut i kom-
munfullmäktige i november 2022. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 

- Ärendet hänskjuts till budgetberedningen för vidare beslut i kom-
munfullmäktige i november. 

Barn konsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 80 000 000 kronor för byggnation 
av en ny ishall inklusive 3 500 000 kronor för projektering, KS/2019:291. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att färdigställa projekteringen och 
använda ytterligare 4 078 000 kronor, SBN/2021 :34. Samhällsbygg
nads-nämnden beslutade att förvärva del av Barnvagnen 1 för 2 400 000 
kronor, SBN/ 2022:119. 
Ovanstående innebär att 70 022 000 kronor återstår av beslutad budget. 
Anbudsöppning skedde 2022-09-14 och för att kunna förverkliga en 
bygg-nation av en ny ishall enligt den omfattning som är beslutad av Kom
mun-fullmäktige KS/2019:221 behöver ytterligare 92 000 000 kronor tillfö
ras investeringsprojekt 1630 "Ny ishall". 

Finansiering 
Finansiering sker via upplåning. 

Besluts underlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-20 § 86 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-16, § 71. 
Tjänsteskrivelse "Projektering av ishall i Osby kommun, Barnvagnen 1 och 
Spånten 4", daterad 2022-09-19, från fastighetschef Anders Edwall och 
samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-11 § 121 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-24 § 35 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-04-20 § 19 

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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l~OSBY 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 181 

Budget blåljushus 

KS/2022:311 050 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

- Anslå ytterligare 65 000 000 kronor till investeringsprojekt 1752 
"Ny brandstation Osby". 

Barn konsekvensanalys 
Ej Aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade att avsätta 56 400 000 kr för byggnation av 
en ny brandstation, KS/2020:95. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att 
upphandla ett nytt blåljushus som även ska innehålla polis- och ambu
lans-station vilket tidigare inte blivit budgeterat, SBN/2021: 123. 
Projektering av blåljushuset uppgår till 5 336 tkr vilket innebär att 51 064 
000kr återstår av beslutad budget 
Anbudsöppning skedde 2022-09-20 och för att kunna förverkliga en 
bygg-nation av ett nytt blåljushus enligt den omfattning som är beslutad av 
Sam-hällsbyggnadsnämnden behöver ytterligare 65 000 000kr tillföras in
veste-ringsprojekt 1752 "Ny brandstation Osby". 

Finansiering 
Finansiering sker via upplåning. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-20 § 87 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-20, från samhälls-byggnadschef Mathias 
Karlsson och fastighetschef Anders Edwall. 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 55 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-19 § 62 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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VIOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 182 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

KS/2022:213 002 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperioden 2023-
2026, enligt förslag daterad 2022-10-04 antas. Samtliga ändringar är 
markerade med gult. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Arbete och välfärdsförvaltningen identifierade behov av revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning. Samtliga förslag på revideringar är 

markerade med gult. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Kommunstyrelsens delegationsordning för kommunstyrelsen mandatperi
oden 2023-2026, daterad 2022-10-04. 

Beslutet skickas till 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
Margareta Persson Larsson, administrativ chef 
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
Kansliet 
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MOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 183 

Kompletterande beslutanderätt 

KS/2021 :60 002 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter Lars-Anton lvarsson 
(M) och Agneta Malm (S) förordnas att fatta beslut enligt 6 § 2 st, 
6a § 2st, 11 § 3 st, 27 § 2st., 3 ld § 2 st lagen med särskilda bestäm
melser om vård av unga (L VU) samt 13 § lagen om vård av miss
brukare i vissa fall (L VM) när utskottets beslut inte kan avvaktas. 

Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter Lars-Anton Ivarsson 
(M) och Agneta Malm (S) samt förvaltningschefEmma Frostensson, 
enhetschef Carina Al par, förste socialsekreterare Lisa Widbom samt 
följande medarbetare inom sociala jouren; Tord Nilsson, Ulrika Sjö
lander, Josefin Petersson, Eva-Lena Aurell, Sara Gasser, Sverker 
Pile, Emma Jans son och Maya Månsson förordnas att kunna begära 
handräckning från polismyndigheten och kriminalvården för att ge
nomföra beslut om vård och omhändertagande enligt 43 § p.2 LVU. 

Beslut fattade med stöd av förordnandet anmäls till nämnden vid 
nästkommande sammanträde. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet avser endast en revidering och barnkonsekvensanalys är gjord i 
ärendet sedan tidigare. 

Sammanfattning av ärendet 
I vissa fall har lagstiftaren direkt i lagstiftningen givit en kompletterande 
beslutanderätt för att tillgodose behovet av att snabbt kunna fatta beslut 
inom socialtjänsten. Det framgår även av dessa bestämmelser att nämnden i 
de flesta fall även har en möjlighet att förordna en annan ledamot eller tjäns
teperson att fatta beslut. Syftet är att det alltid ska finnas någon beslutsbehö
rig att tillgå när brådskande beslut ska fattas. 
Detta ärende är en revidering av beslut fattat av Kommunstyrelsen 2022-06-
29 §153, med det tillägg att följande medarbetare inom socialajourens verk
samhet, Tord Nilsson, Ulrika Sjölander, Josefin Petersson, Eva-Lena Aurell, 
Sara Gasser, Sverker Pile, Emma Jansson och Maya Månsson, nu också för
ordnas att kunna begära handräckning från polismyndigheten och kriminal
vården för att genomföra beslut om vård och omhändertagande enligt 43 § 
p.2 LVU. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 

Beslutet skickas till 
Lisa Widbom 
Carina Alpar 
Emma Frostensson 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 184 

Riktlinje Socialt boende antagna 2022-10-05 

KS/2022:225 750 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för socialt boende, uppdaterade 2022-08-24, antas. 

Barn konsekvensanalys 
Ej aktuellt. Barnkonsekvensanalyser görs i samband med behovsprövning i 
varje individuellt fall och bedöms ej relevant i samband med detta beslut av 
mer övergripande karaktär. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänsten har inget generellt ansvar att ordna bostad åt individer och det 
finns inget stöd i Socialtjänstlagen (SoL) när det gäller rätten till bistånd i 
form av bostad åt bostadslösa i allmänhet. Syftet med denna riktlinje är att 
förtydliga socialtjänstens ansvar i samband med bedömning av bistånd till 
boende. Syftet är också att bidra till likabehandling i kommunen samt vara 
ett stöd för handläggningen i boendefrågor. Riktlinjerna innebär inte någon 
inskränkning i den enskildes rätt att få en individuell prövning av sin ansö
kan. 

Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger där
med information till medborgare, allmänhet och hyresvärdar vad de kan 
förvänta sig av socialtjänsten i Osby kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 113 
Tjänsteskrivelse" F AV Riktlinjer socialt boende" daterat 24 augusti 2022 
från förvaltningschef Emma Frostensson och enhetschef Mariana Möller. 
Riktlinjer socialt boende, uppdaterade 2022-08-24 

Beslutet skickas till 
Mariana Möller, enhetschef 

Sida 

21 (31) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I I 



~IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

\ 

§ 185 

Uppföljning intern kontroll 2022 Arbete och välfärd 

KS/2021 :365 700 

Kommunstyrelsens beslut 
- Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2022 godkänns 

- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra de planerade åtgärderna 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet är av mer övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska 
årligen fastställa en plan för uppföljning av den interna kontrollen inom 
nämndens ansvarsområde. 
Kommunstyrelsen beslutade Intern kontrollplan för Arbete och välfärd för 
2022, 2022-01-26 §7. I planen anges vilka kontrollmoment förvaltningen 
ska arbeta med och vilken metod som ska användas. Uppföljning ska ske i 
samband med delårsbokslut vilket har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 114 
Tjänsteskrivelse " F AV Intern kontroll 2022" daterad 31 augusti 2022 från 
förvaltningschef Emma Frostensson. 
Stratsysrapport Uppföljning Intern kontroll 2022, Arbete och välfärd 

Beslutet skickas till 
Emma Frostensson, förvaltningschef 
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2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 186 

Delårsbokslut 2022 Arbete och välfärd 

KS/2022:281 042 

Kommunstyrelsens beslut 
Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 med 
en positiv avvikelse på 5 436 tkr godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyr
ningen i Osby 

kommun. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska sammanställa 
en delårsrapport efter årets första åtta månader tillsammans med en prognos 
för hela året. 
Delårsrapporten ska utgöra ett underlag för helårsprognos samt vara ett do
kument för budgetuppföljning. 

Rapporten ska bland annat innehålla verksamhetsberättelse, måluppföljning 
samt prognos över det förväntade resultatet. Dessutom ska en beskrivning 
av den troliga utvecklingen under resterade delen av verksamhetsåret finnas 
med. 

Augusti månads uppföljning visar på ett överskott för förvaltningen på 5 
436 tkr. Detta är en förbättrad prognos jämfört med maj som visade på ett 
överskott på 4 976 tkr. De främsta orsakerna till det prognostiserade positiva 
resultatet är lägre personalkostnader, sänkt prognos för placeringar inom 
våld i nära relationer samt ökade statliga bidrag på Komvux och barn och 
familj. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 115 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-02 
Stratsysrapport Delårsbokslut 2022, Arbete och välfärdsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen 
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2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 187 

Delårsbokslut kommunstyrelseförvaltningen per 31/8 
2022 

KS/2022:3 042 

Kommunstyrelsens beslut 
Delårsbokslut med budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 med 
en positiv avvikelse på 300 tkr godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet handlar om den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelseför
valtningen och berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt delårsrapport för förvalt
ningen efter augusti 2022. Prognosen är att kommunstyrelseförvaltningen 
håller budget med ett överskott på 0,3 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 120 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-09-14 
Delårsrapport 2022, kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomi och utvecklingsenheten 
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2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 188 

Uppföljning intern kontroll 2022 
Kommunstyrelseförvaltningen - delår 

KS/2022:5 040 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapportering av intern kontroll för kommunstyrelseförvaltningen, 
delår augusti 2022 godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn utan det handlar om rapportering av en administrativ 
rutin. 

Sammanfattning av ärendet 
Intern kontroll innebär att säkerställa att verksamheten når sina mål, att in
formation om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att 
verksamheten efterlever lagar, regler och avtal. Den interna kontrollen ska 
bidra till · att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas. 

Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt inom nämndens 
ansvarsområde. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i detta ärende en delårsrapportering 
av den interna kontrollen. 

Planen för den interna kontrollen 2022 innehåller följande rutiner/system: 

Enhet/avdelning Rutin/system/risk Kontrollmoment 

Ekonomienhet Leverantörs betalningar Kontroll att betalning sker 
till rätt leverantör 

Ekonomienhet Systemförvaltning, behö- Kontroll av korrekt behörig-
righetshantering het 

HR-avdelning Löneutbetalning Andel felaktiga löner 

HR-avdelning Löneutbetalning Andel korrigerade poster till 
lön 

Enhet/avdelning Rutin/system/risk Kontrollmoment 

Administration Pågående hot- och vålds- Säkerställa att det finns ruti-
och utveckling situation i kontaktcenter ner samt teknisk utrustning 

som varnar vid pågående 
hot- och våldssituation i 
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kon taktcenter 

Administration Obehöriga personer i Kontroll av obehöriga per-
och utveckling kommunhuset soner i kommunhuset 

Räddningstj änst Hot och våld Kontroll av utbildning och 
rutin 

Räddningstj änst Losstagning Kontroll av utbildning och 
rutin 

Räddningstj änst Arbete på hög höjd Kontroll av utbildning och 
rutin 

I bifogad rapport framgår statusen för de olika kontrollmomenten. Bedöm
ningen är att det som framkommit i delårsrapporteringen inte kräver några 
särskilda beslut eller åtgärder i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 121 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2021-09-05 
Rapport, delårsrapportering intern kontroll 2022 för kommunstyrelseför
valtningen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomienheten 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 189 

Delårsbokslut Osby kommun per 31/8 2022 

KS/2022:3 042 

Kommunstyrelsens beslut 
- Delårsrapport för Osby kommun per den 31 augusti 2022, med ett 

delårsresultat på 43,3 mnkr och ett prognostiserat balanskravsresultat 
på 20,6 mnkr godkänns. 

- Något uttag/försäljning från kapitalförvaltningen ska inte genomfö
ras under 2022. 

- Delårsrapporten lämnas som information till kommunfullmäktige. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. Delårsrapporten är en kommunövergripande eko
nomisk rapportering. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, ska en delårs
rapport upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskaps
år. LKBR anger att en delårsrapport ska upprättas minst en gång under rä
kenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Kommunstyrelseförvaltning
en har nu sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2022. 

Delårsrapporten visar ett resultat per den 31 augusti på 43,3 mnkr. Exklu
sive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 46,5 mnkr. Prognosen 
för helåret 2022 är ett balanskravsresultat på 20,6 mnkr. 

Bedömningen i delårsrapporten är att Osby kommun kommer att uppnå la
gens krav på god ekonomisk hushållning för år 2022. 

Enligt plan så ska årligt uttag göras från kommunens kapitalförvaltning för 
att möta utbetalning av pensionsutgifter. Förslaget är att något uttag inte 
görs för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 116 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-09-25 
Delårsrapport 2022-08-31, Osby kommun 
Delårsrapport augusti 2022, nämnderna 
Delårsrapport bolagen, augusti 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Johanna Lindhe 
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Kommunstyrelsen 

§ 190 

Granskningsrapport IT- och informationssäkerhet 

KS/2022:241 005 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommun
styrelsens svar till revisorerna. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat IT- och 
Informationssäkerheten i Osby kommun. Granskningens syfte är att bedöma 
om det finns brister i kommunens interna kontroll kopplat till säkerställande 
av att arbetet med IT- och informationssäkerhet är ändamålsenligt. Vidare är 
syftet också att bedöma i vilken omfattning styrelse och nämnder styr och 
följer upp arbetet på området. 

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 21 okto
ber 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 125 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-09 från säkerhetschef Kim Olsen 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-29 § 152 
Revisorernas missivbrev, 2022-06-21 
Granskning av IT-och Informationssäkerheten i Osby kommun, utförd av 
EY, 2022-06-22 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 
Revisionsbyrån EY 
Kommunfullmäktige 
Kommunens nämnder 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Kommunstyrelsen 

§ 191 

Medlemskap i Energikontoret 

KS/2022:298 032 

Kommunstyrelsens beslut 
Osby kommun ska ansöka om medlemskap i Energikontor Sydost. 

Sammanfattning 
Skånes kommuner har efter dialog med Energikontor Sydost presenterat en 
möjlig lösning som innebär en sammanslagning av Energikontoret Skåne 
och Energikontor Sydost. Vid Energikontor Sydosts stämma 2022-04-29 
beslutades att öppna upp för att de 33 skånska kommunerna och Region 
Skåne ska få ansöka om medlemskap i föreningen. Genom medlemskapet 
får kommunen tillgång till kompetensstöd, nätverk och projektverksamhet 
inom energi- och klimatområdet. Samordningen och det regionala stödet till 
energi- och klimatrådgivningen kommer också att flyttas till Energikontor 
Sydost. 

Kostnaden för medlemskap och serviceavgift uppgår till cirka 18 269 kr 
räknat 2021 års folkmängd. Serviceavgiften är en krona per invånare i 
kommunen 30 november 2021 (13 269 invånare) samt 5000 kr i 
serviceavgift (2500 kr i serviceavgift om alla Skånes kommuner blir 
medlemmar). Uppsägningstiden är tre år enligt föreningens stadgar. 

Finansiering 
Finansieras inom ram i samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 124 
Tjänsteskrivelse" Ansökan om medlemskap i Energikontor Sydost" daterad 
12 september 2022 från förvaltningschef Mathias Karlsson 
Om Energikontor och energirådgivning 
Ansökan och avtal 
Finansieringsmodell 2023 
Bilaga 1. Bolagsordning Energikontor Sydost 
Bilaga 2. Stadgar föreningen Energikontor Sydost 
Bilaga 3. Bolagsstämmoprotokoll 2022-04-29 
Bilaga 4. Protokoll Föreningsstämma signerad 2022-04-29 
Bilaga 5. A vsiktsförklaring Energikontoret Skåne 
Bilaga 6. Bolagsstyrelsens förslag på serviceavgifter 2023 
Bilaga 7. Föreningsstyrelsens förslag på tidplan 
Bilaga 8. Föreningsstyrelsens förslag till medlemsavgift 
Bilaga 9. Föreningsstyrelsens förslag till nya medlemmar 

Beslutet skickas till 
Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 

29(31) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



l~ IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 

§ 192 

Medborgarförslag - Mindre solcellspark 

KS/2022:245 304 

Kommunstyrelsens beslut 
- Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande till 

kommunstyrelsen senast 5 december 2022. 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att: 

- Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande till 
kommunstyrelsen senast 5 december 2022. 

Sammanfattning 
I medborgarförslag inkommen 30 juni 2022 föreslår förslagsställaren att en 
solcellspark upprättas på mark som kommunen äger vid Östra Gränsgatan. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-05 § 105 

lllliiliirslag "Mindre solcellspark" inkommen 30 juni 2022 från-
Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kommunstyrelsen 

§ 193 

Beslut om ny förbundsordning, Samordningsförbundet 
Skåne Nordost 

KS/2022:74 006 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna ny förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne 
Nordost. 

Sammanfattning 
Under 2020 och 2021 har arbete pågått med att uppdatera den mall som Nat
ionella rådet tagit fram för att ge samordningsförbunden stöd i framtagandet 
av förbundsordningar. Under framtagande av den uppdaterade mallen har 
Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) och Sveriges kommuner 
och regioners (SKR) jurister varit involverade i arbetet. Uppdatering av mal
len har gjorts för att både lag om finansiell samordning för rehabiliteringsin
satser (Finsamlagen) och kommunallagen har ändrats sedan mallen senast 
uppdaterades 2016. 
I samband med arbetet har parternas jurister också uppmärksammat den 
tolkning av 10 § i Finsamlagen som tidigare gjorts i förbundsordnings
mallen av Nationella rådet är felaktig. För representation i styrelsen för ett 
samordningsförbund enligt Finsamlagen gäller enligt 10 § att varje för
bundsmedlem skall vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och 
en ersättare. Detta är ett minimum. Antalet ersättare skall vara lika många 
som antalet ledamöter. Flera kommuner utgör inte en gemensam medlem 
utan varje kommun är en medlem i ett samordningsförbund och tillsammans 
bildar de en part. Det innebär att varje kommun och region som är medlem i 
ett samordningsförbund måste välja minst en ledamot och en ersättare till 
styrelsen. 
Utifrån de förändrade riktlinjerna har Samordningsförbundet Skåne Nord
osts förbundsordning skrivits om och samtidigt har en generell översyn 
gjorts. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-09-21 § 128 
Missiv, Förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost, in
kommen 30 juni 2022 
Förslag till förbundsordning, inkommen 30 juni 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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