
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(37)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby och Microsoft teams klockan 13:00 – 17:40 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande, 
Daniel Landin (S), vice ordförande
Tommy Augustsson (S) §§ 17–39
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgör för Tommy Augustsson (S), § 40
Lotte Melin (C)
Carl Bejvel (SD) §§ 17–39
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Carl Bejvel (SD) § 40
Dag Ivarsson (M)
Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Hans Persson (SD)
Maria Owiredu (KD)
Arne Gustavsson (S) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Lars Andreasson (S)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Ingmar Bernthsson (S)
Lars Anton Ivarsson (M) §§ 17–21
Kristof Pall (SD)
Marie Winther (V) insynsplats
Mats Ernstsson (C) §§ 17–39

 

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Upphandlingschef, Daniel Oredsson
Ekonomichef Östra Göinge, Mattias 
Larsson
Museichef, Ann Häljesgård
Leaders Skånes ess, Kerstin Hallenborg
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Lekoseum, Solveig Nordh
Lekoseum, Jan Nilsson
 

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 15 mars 2021, klockan 13.00. 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 17–40

Robin Skoglund 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-03-10 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-16 Datum då anslaget tas ned 2021-04-07

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund Comfact Signature Referensnummer: 1052182
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 17 Upprop och protokollets justering

§ 18 Godkännande av dagordning

§ 19 Anmälningar

§ 20 Anmälning av delegationsbeslut

§ 21 Information

§ 22 Riktlinje - Komplettering för digitala sammanträde i 
kommunfullmäktige

§ 23 Arvodereglemente, Osby kommun

§ 24 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens individutskott

§ 25 Beslutsförordningar kommunstyrelsens individutskott

§ 26 Verksamhetsbidrag Frida Kvinnojour

§ 27 Återrapportering kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 - 2020-12-
31

§ 28 Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2020-07-01 - 2020-12-31

§ 29 Årsredovisning och bokslut 2020

§ 30 Om- och tilläggsbudget 2021

§ 31 Intern kontroll återrapportering 2020

§ 32 Kompletterande budgetanvisningar inför budget 2022

§ 33 Intern kontrollplan 2021

§ 34 Instruktion till kommunens ombud vid bolagstämmor

Comfact Signature Referensnummer: 1052182
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 35 Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner

§ 36 Återrapportering besvarade/ej besvarade medborgarförslag

§ 37 Kommunstyrelsens delegationsordning

§ 38 Utse skolchef, vuxenutbildningen

§ 39 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019–2022

§ 40 Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB

Comfact Signature Referensnummer: 1052182
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 17
Upprop och protokollets justering

Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans 
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att protokollet justeras måndag den 15 mars, klockan 
13.00 på kansliet i kommunhuset, Osby. 

 

Comfact Signature Referensnummer: 1052182
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 18
Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns

 

Comfact Signature Referensnummer: 1052182
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 19
Anmälningar
KS/2020:436   000

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar:

KS/2020:436
Skrivelse ” Kortsiktiga prognoser över examinerade från vårdutbildningar”, 
inkommen den 25 januari 2021 från Nationella vårdkompaniet.

Skrivelse ” Examinerade från vårdutbildningar”, inkommen den 25 januari 
2021 från Nationella vårdkompaniet.

KS/2020:67
Styrelseprotokoll UNIKOM, inkommen den 21 januari 2021.

KS/2021:18
Kallelse till styrelsemöte SBVT, inkommen den 20 januari 2021.

Skrivelse ” Strategi – ett gränslöst vatten – SBVT”, inkommen den 20 
januari 2021.

Styrelseprotokoll SBVT, inkommen den 10 februari 2020.

Skrivelse ” Redovisning januari 2021-SBVT”, inkommen den 15 februari 
2021.

KS/2021:40
Skrivelse ”Information ifrån Kommunalförbundet AV Media Skåne till 
medlemskommunerna”, inkommen den 21 januari 2021.

Mail från AV-Media Skåne, inkommen den 21 januari 2021.

Skrivelse ”Förbundsordning för kommunalförbundet AV Media Skåne”, 
inkommen den 21 januari.

KS/2021:7
Miljö- och byggnämndens beslut 2021-01-28, § 8.

Miljö- och byggnämndens beslut 2021-01-28, § 6.

Comfact Signature Referensnummer: 1052182



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7(37)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämndens beslut 2021-01-28, § 7.

Protokoll från kommunstyrelsens personaldelegation från 15 februari 2021.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-23, § 13.

Barn- och utbildningsnämnden beslut 2021-02-23, § 17.

Miljö- och byggnämndens beslut 2021-02-25, § 24, inklusive 
årsredovisning.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-24, § 12, inklusive 
årsredovisning.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-24, § 13, inklusive 
årsredovisning.
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Kommunstyrelsen 
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2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 20
Anmälning av delegationsbeslut
KS/2021:6   002

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Nedan angivna beslut har anmälts till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande
Beslut om ansökan av medel inom regionalfondsprogrammet Skåne-
Blekinge för ett digitaliseringsprojekt (1.17).
KS/2021:42 030

Ekonomichef
Beslut om upplåning.
KS/2021:50 045.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 21
Information

- Kommundirektör, Petra Gummeson informerar om aktuella 
händelser i kommunen. Det informeras bland annat om 
vaccineringen i kommunen samt resultatet av genomlysningen som 
gjorts av miljö- och byggorganisationen.

- Kerstin Hallenberg från Leader Skånes Ess, informerar om 
verksamheten och vilka projekt som har genomförts i Osby kommun 
under 2016–2019.

- Upphandlingschef, Daniel Oredsson och ekonomichef i Östra 
Göinge, Mattias Larsson samt förvaltningschef Mathias Karlsson 
informerar om inköpscentralen och dess verksamhet. 
Kommunstyrelsen uppmanar att man ska se över avtalet.

- Museichef, Ann Häljesgård och representanter från styrelsen i 
Lekoseum informerar om framtidsvisionerna gällande BRIO-huset. 
Efteråt förs en diskussion med hela kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelsen 
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§ 22
Riktlinje - Komplettering för digitala sammanträde i 
kommunfullmäktige
KS/2020:226   006

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Riktlinje ”Komplettering av riktlinje för digitala sammanträde i 
kommunfullmäktige, Osby kommun”, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av COVID-19 pandemin har Osby kommun varit tvungna att 
hålla sina fullmäktigesammanträden i digital form. Den 22 januari 2021 höll 
SKR ett erfarenhetsseminarium för samtliga kommuner i Sverige där 
erfarenheter utbyttes. Med anledning av utbytet av erfarenheterna på 
seminariet har kanslienheten tagit fram kompletteringar av den tidiga 
beslutade riktlinjen för att säkerställa rättssäkerheten för 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Komplettering av riktlinje gällande kommunfullmäktiges 
sammanträde”, daterad den 3 mars 2021 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund och kanslichef Amra Eljami.

Riktlinje ”Komplettering av riktlinje för digitala sammanträde i 
kommunfullmäktige, Osby kommun”, från kanslienheten.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Comfact Signature Referensnummer: 1052182



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11(37)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 23
Arvodereglemente, Osby kommun
KS/2021:71   024

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till revidering av arvodesreglemente att gälla fr o m 2021-
04-01.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande arvodesreglemente har varit gällande sedan 2019-01-01. Då den 
politiska- samt förvaltningsorganisationen har förändrats uppstår behovet av 
att revidera arvodesreglementet. Förslag till förändring består i att ersättning 
vid socialjour flyttas från Hälsa- och välfärdsnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden till individutskottet som ligger direkt under 
Kommunstyrelsen. Förtydligande har gjort vad gäller yrkande om ersättning 
som har lagts som en egen punkt i reglementet istället för att ligga under 
olika punkter i reglementet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Revidering av arvodesreglemente”, daterad den 3 mars 
2021, från HR-chef Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Förslag till arvodesreglemente, från HR-chef Anna Olsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Comfact Signature Referensnummer: 1052182
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§ 24
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens 
individutskott
Kommunstyrelsens beslut

- Till kommunstyrelsens individutskott utse:

Ledamöter:
1.Lars-Anton Ivarsson (M)
2.Agneta Malm (S)
3.Ewa Bejvel (SD)
4. Mats Ernstsson (C)

Ersättare:
1.Sonja Svenle-Pettersson (M)
2. Lars Andreasson (S)
3. Nicklas Mauritzsson (SD)
4. Maria Högberg Owiredu (KD)

Ordförande: Lars-Anton Ivarsson (M)
Vice ordförande: Agneta Malm (S)

Beslutet skickas till

Samtliga valda
Förvaltningschef, Emma Frostensson
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Kommunstyrelsen 
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2021-03-10 
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§ 25
Beslutsförordningar kommunstyrelsens individutskott
KS/2019:10   002

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsens individutskotts ordinarie ledamöter 1.Lars-Anton 
Ivarsson (M), 2. Agneta Malm (S),3. Ewa Bejvel (SD) och 4. Mats 
Ernstsson (C) förordnas att fatta beslut enligt 6 § 2 st, 6a § 2st, 11 § 
3 st, 27 § 2st., 31d § 2 st lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) samt 13 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) när utskottets beslut inte kan avvaktas.

- Kommunstyrelsens individutskotts ordinarie ledamöter 1.Lars-Anton 
Ivarsson (M), 2. Agneta Malm (S),3. Ewa Bejvel (SD) och 4. Mats 
Ernstsson (C samt förvaltningschef Emma Frostensson och 
enhetschef Carina Alpar förordnas att kunna begära handräckning 
från polismyndigheten och kriminalvården för att genomföra beslut 
om vård och omhändertagande enligt 43 § p.2 LVU.

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

Barnkonsekvensanalys
Finns i bifogad barnkonsekvensanalys.

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 
tjänsteperson att fatta beslut. Syftet är att det alltid ska finnas någon 
beslutsbehörig att tillgå när brådskande beslut ska fattas. För 
kommunstyrelsens individutskott föreslås att förordna dess ordinarie 
ledamöter kompletterande beslutanderätt i den kronologiska ordningen 
enligt beslutsförslaget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Förordnande för kompletterande beslutsrätt”, daterad den 
1 februari 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef 
Amra Eljami.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsens individutskotts ledamöter
Förvaltningschef, Emma Frostensson
Enhetschef, Carina Alpar
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§ 26
Verksamhetsbidrag Frida Kvinnojour
KS/2021:26   043

Kommunstyrelsens beslut

- Frida Kvinnojour beviljas verksamhetsbidrag med 65 000 kronor 
enligt inkommen ansökan 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn.

Sammanfattning av ärendet
Frida Kvinnojour har ansökt om ett verksamhetsbidrag för år 2021 på fem 
kronor per kommuninvånare i Osby kommun, i ansökan avrundat till 65 000 
kronor. 

För 2020 tilldelades Frida Kvinnojour verksamhetsbidrag baserat på samma 
grund, då totalt 66 225 kronor.

Senast kända befolkningstal (2019-12-31) för Osby kommun låg på 13 208 
invånare. 

Finansiering
Bidrag för denna verksamhet finns inte med i 
kommunstyrelseförvaltningens ordinarie budget för år 2021. För år 2020 
finansierades bidrag till Frida Kvinnojour via verksamhet 9102, till 
kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 17.

Tjänsteskrivelse ” Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 – Frida 
Kvinnojour”, daterad den 20 januari 2021från förvaltningschef Emma 
Frostensson och kommundirektör Petra Gummeson.

Bidragsansökan från Frida Kvinnojour daterad den 12 januari 2021.

Barnkonsekvensanalys daterad den 20 januari 2021.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Emma Frostensson, förvaltningschef Arbete och välfärd 
Frida Kvinnojour
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§ 27
Återrapportering kommunfullmäktiges beslut 2020-07-
01 - 2020-12-31
KS/2021:32   000

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut som ej har blivit 
verkställda för perioden 2020-07-01 – 2020-12-31, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att två (2) gånger per 
kalenderår, 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. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till 
kommunfullmäktige. 

I denna redovisning ingår även de beslut som vid förra redovisningen också 
markerades som ej verkställda. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 18.

Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 
2020-07-01 – 2020-12-31”, daterad 2021-02-15, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Skrivelse ”Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-
07-01 – 2020-12-31”, daterad 2021-02-15.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 28
Återrapportering kommunstyrelsens beslut 2020-07-01 
- 2020-12-31
KS/2021:31   000

Kommunstyrelsens beslut

- Återrapportering av ej verkställda beslut för kommunstyrelsen för 
perioden 2020-07-01 – 2020-12-31, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att det två (2) gånger 
per kalenderår, 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. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till 
kommunfullmäktige. 

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid 
ovan angivna redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av 
kommunstyrelsen under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte 
verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. 
Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 
2020-07-01 – 2020-12-31”, daterad 2021-02-16, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Skrivelse ” Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2020-07-
01 – 2020-12-31, inklusive uppföljning av perioden 2020-01-01 – 2020-06-
30”, daterad 2021-02-15.

Beslutet skickas till

Kanslichef, Amra Eljami
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§ 29
Årsredovisning och bokslut 2020
KS/2021:4   049

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 
hade god ekonomisk hushållning för år 2020.

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 
har något negativt resultat att återställa 2020, godkänns.

- Avsättning av belopp till resultatutjämningsreserven, RUR, fastställs 
till 8,5 miljoner kronor.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2020 med 
bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, koncernredovisning 
(sammanställd redovisning) och verksamhetsberättelser.

Årsredovisning 2020 är överlämnad till kommunens revisorer och 
revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Osby kommun redovisar för år 2020 ett resultat på 31,4 mnkr. 
Balanskravsresultatet uppgår till 25,8 mnkr. Kommunen har inte några 
negativa resultat att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning har kommunen möjlighet att avsätta belopp 
på upp till 17 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 20.

Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning och bokslut 2020”, daterad den 17 
februari 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummeson.

Skrivelse ” Presentation bokslut”, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 30
Om- och tilläggsbudget 2021
KS/2021:11   041

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

Tilläggsbudget drift
1. Kommunstyrelsen, arbete och välfärdsförvaltningens driftbudget utökas 
med 3 500 tkr avseende arbetsmarknadspolitiska anställningar.
2. Utökningen får enbart användas till detta ändamål och en återrapportering 
ska ske på kommunstyrelsen i december

3. Finansiering sker enligt följande: 
  Verksamhet 94008 tilläggsbudget 1000 tkr
  Verksamhet 94005 finansiella kostnader 1000 tkr
  Verksamhet 94003 skatteintäkter bidrag 1500 tkr

4. Budgeten för verksamhet 94 003 skatteintäkter och bidrag utökas med 
ytterligare15400 tkr innebärande att årets resultat budgeteras till + 6 560 tkr.

5. Överföring av budgetmedel till KS, arbete och välfärdsförvaltningen, för 
verksamheter som skiftas mellan nämnder:

Barn och utbildningsnämnden - 39 221 tkr
Hälsa och omsorgsnämnden - 35 392 tkr
Kommunstyrelsen, arbete och välfärdsförvaltningen + 74 613 tkr 

6. Övrig överföring av budgetmedel till KS, arbete och 
välfärdsförvaltningen:

KS, kommunstyrelseförvaltningen - 330 tkr 
Miljö och byggnämnd - 25 tkr
Samhällsbyggnadsnämnd - 250 tkr
Hälsa och omsorgsnämnd - 1 040 tkr
Barn och utbildningsnämnd - 3 000 tkr
KS, arbete och välfärdsförvaltningen + 4 645 tkr (+ 5000–355)

Om och tilläggsbudget investering
1. Investeringsbudgeten utökas med + 41 632 tkr
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av likvida medel.

Övrig omdisponering driftbudget
1. Budget för SITHSkort-hantering, 140 tkr, överförs från hälsa och 
omsorgsnämnden till KS, kommunstyrelseförvaltningen 
(bemanningsenheten).
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2. Budget för förtroendevalds sociala jour överförs från barn och 
utbildningsnämnd, 88 tkr, och hälsa och omsorgsnämnd, 88 tkr, till ks, 
individutskott.
3. Budget för IT-kostnader överförs från KS, 13 221 tkr till:
                       
 KS, arbete och välfärdsförvaltningen 1 007 tkr
 Miljö och byggnämnd 115 tkr
 Samhällsbyggnadsnämnd 1 192 tkr
 Revision 26 tkr
 Barn och utbildningsnämnd 7 781 tkr
 Hälsa och omsorgsnämnd 3 011 tkr
 Överförmyndare 89 tkr            

Beslutsgång
Yrkande
Niklas Larsson (C), med instämmande av Carl Bejvel (SD) och Lotte Melin 
(C), yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut.

Daniel Landin (S), med instämmande av Tommy Augustsson (S) yrkar att 
finansiering av övrig överföring av budgetmedel till KS, arbete och 
välfärdsförvaltningen sker via det nya prognoserade resultatet. 

Överläggning och beslut
Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med sitt eget yrkande. Votering begärs. Följande 
propositionsordning godkänns: Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons 
(C) yrkande och Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) yrkande. 
Med 8 Ja-röster, Niklas Larsson (C), Carl Bejvel (SD), Lotte Melin (C), 
Lars-Erik Svensson (M), Ewa Bejvel (SD), Dag Ivarsson (M), Hans Persson 
(SD), Maria Högberg Owiredu (KD) och 5 Nej-röst Johnny Ahlqvist (S), 
Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S), Tommy Augustsson (S) och Daniel 
Landin (S) har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Niklas Larssons 
(C) förslag till beslut.

Reservation
Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S), Tommy 
Augustsson (S) och Daniel Landin (S) reserverar sig mot beslutet.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt 
nämndernas förslag till om- och tilläggsbudget 2021. Enligt anvisningarna 
avses i första hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och 
sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och 
förändringar av olika nämnders anslag kan också genomföras.
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Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2021 avser 6 400 tkr 
driftkostnader. Det gäller dels förslag om fortsatt satsning på 
arbetsmarknadstjänster med 3 500 tkr och dels begäran om tilläggsbudget 
från hälsa och välfärdsnämnden på 2 900 tkr.

Ställning bör också tas till att omfördela budgetmedel från övriga nämnder 
till nya arbete och välfärdsförvaltningen för en rimlig budgetnivå för 
ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar.

I samband med tilläggsbudgeten görs också omdisponering av budgetmedel 
för IT-drift från centralt till respektive nämnd som från och med i år bär sina 
egna IT-kostnader.

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 41,6 mnkr mnkr 
(Varav VA-investeringar 21,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår 
till 360 mnkr, varav VA-verksamheten utgör 52 mnkr.
Med ca 40 mnkr i tilläggsbudgetering så kommer 2021 års 
investeringsbudget att totalt uppgå till ca 400 mnkr vilket är ett mycket högt 
belopp.
Finansiering
Finansiering av drift kan ske från ks medel för tilläggsbudget, vht 94008, 
med 1 000 tkr. Finansiering kan också ske genom minskning av budgeten 
för räntekostnader. Ränteläget är fortsatt lågt och bedömningen är att årets 
budgetbelopp i detta läge kan minskas med 1 000 tkr. Finansiering kan 
också ske genom en ökning av budget för skatteintäkter och generella bidrag 
då årets första prognos visar ett bättre utfall än budget.

Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande 
av likvida medel. Det kan inte uteslutas att låneramen kan behövas utökas 
senare under året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Om- och tilläggsbudget 2021”, daterad den 16 februari 
2021, från Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson.

Barnkonsekvensanalys, daterad den 1 februari 2021

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-12-17, § 89

Tjänsteskrivelse ” Arbetspolitiska anställningar” daterad den 22 januari 
2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson.

Skrivelse ” Nystartsjobb ekonomiskt bistånd 2 år”, från 
kommunstyrelseförvaltningen

Skrivelse ” Sammanställning investeringar”, från ekonomienheten.

Beslutet skickas till
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Kommunfullmäktige
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§ 31
Intern kontroll återrapportering 2020
KS/2020:5   040

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och 
bolagens uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en 
tillfredsställande intern kontroll 2020. 

- Styrelsen och nämnderna ska beakta följande i det fortsatta arbetet 
med intern kontroll:

- Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de 
avvikelser som framkommer ska tydligt framgå av nämnds beslut 
om intern kontroll

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll ska 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.

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas 
ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en 
god intern kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna 
kontrollens kvalitet.

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern 
kontroll 2020 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och 
kommunala helägda bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i 
nämndernas rapporter, följande noteringar har gjorts:

- Bruttolista för val av internkontrollpunkter finns med i större 
utsträckning. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna 
punkterna ut punkter för intern kontroll.

- Endast punkter där risken/sannolikheten bedöms relativt hög 
bör komma med i den interna kontrollen. Övrigt bör kunna skötas 
och följas upp i den löpande verksamheten.

- Redovisning av intern kontroll har i år även skett i samband med 
delårsrapporten i augusti.
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Något som kan ytterligare förbättras i är den interna kontrollen är 
förtydligande av de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de 
avvikelser som framkommer i den interna kontrollen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 22.

Tjänsteskrivelse ” Rapportering av intern kontroll 2020”, daterad den 15 
februari 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummeson.

Skrivelse ” Rapportering av intern kontroll 2020”, från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson.

Beslutet skickas till

Kommunens nämnder och helägda bolag
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§ 32
Kompletterande budgetanvisningar inför budget 2022
KS/2020:384   041

Kommunstyrelsens beslut

- Förvaltningarna får i uppdrag att i samråd med nämnden presentera 
budgetförslag inför budgetberedningen som utgår från budgetram 
2021 med konsekvensbeskrivningar för påverkan på politiska mål, 
medarbetare/arbetsmiljö, invånare.

- Hälsa- och omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera 
budgetförslag för LSS-verksamheten utbrutet från budgetram 2021.

- Med budgetram 2021 avses de budgetramar som fastställs i 
tilläggsbudget 2021 med överföring av budgetram till ny förvaltning 
för arbete och välfärd

Beslutsgång
Yrkande
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
som är:

- Nämnderna får i uppdrag att presentera budgetförslag inför 
budgetberedningen som utgår från budgetram 2021 med 
konsekvensbeskrivningar för påverkan på politiska mål, 
medarbetare/arbetsmiljö, invånare.

- Hälsa- och omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera 
budgetförslag för LSS-verksamheten utbrutet från budgetram 2021.

- Med budgetram 2021 avses de budgetramar som fastställs i 
tilläggsbudget 2021 med överföring av budgetram till ny förvaltning 
för arbete och välfärd

Daniel Landin (S) yrkar att:

- Förvaltningarna får i uppdrag att i samråd med nämnden presentera 
budgetförslag inför budgetberedningen som utgår från budgetram 
2021 med konsekvensbeskrivningar för påverkan på politiska mål, 
medarbetare/arbetsmiljö, invånare.

- Hälsa- och omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera 
budgetförslag för LSS-verksamheten utbrutet från budgetram 2021.

- Med budgetram 2021 avses de budgetramar som fastställs i 
tilläggsbudget 2021 med överföring av budgetram till ny förvaltning 
för arbete och välfärd.
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Överläggning och beslut
Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med sitt eget yrkande. Votering begärs. Följande 
propositionsordning godkänns: Ja-röst innebär bifall till Niklas Larssons (C) 
yrkande och Nej-röst innebär bifall till Daniel Landins (S) yrkande. Med 5 
Ja-röster, Niklas Larsson (C), Lotte Melin (C), Lars-Erik Svensson (M), 
Dag Ivarsson (M), Maria Högberg Owiredu (KD) och 8 Nej-röst, Carl 
Bejvel (SD), Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson (S), 
Tommy Augustsson (S), Ewa Bejvel (SD), Hans Persson (SD) och Daniel 
Landin (S) har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Daniel Landins (S) 
förslag till beslut.

Sammanfattning av ärende
Ekonomichef Gunnar Elvingsson redovisar förslaget på kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträde innan beslutet tas.

Beslutet skickas till

Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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§ 33
Intern kontrollplan 2021
KS/2021:5   040

Kommunstyrelsens beslut

ls1Förslag till intern kontrollplan 2021 fastställs enligt skrivelse” Intern 
kontrollplan 2021”.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den intern 
kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa 
en plan för intern kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 
2021 för de olika verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde.

Förvaltningen har utgått från bruttorisklista för att sedan välja ut punkter 
med hög risk alt. konsekvens till internkontrollplan. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 23.

Tjänsteskrivelse ” Intern kontrollplan 2021”, daterad den 16 februari 2021, 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson.

Skrivelse ” Intern kontrollplan 2021”, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Interna kontrollplaner från kommunens nämnder.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelseförvaltningens avdelningar och enheter.
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§ 34
Instruktion till kommunens ombud vid bolagstämmor
KS/2021:68   040

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 
årsstämmor, verksamhetsåret 2020, rösta för:

1 A. Osbybostäder AB. En utdelning på 234 000 kr, motsvarande summan 
av tillskjutet kapital 26 000 000 kr, multiplicerat med den genomsnittliga 
statslåneräntan 2020, - 0,1% plus en (1) procent.

1 B. Industrihus i Osby AB. En utdelning på 22 500 kr motsvarande 
summan av tillskjutet kapital 750 000 kr multiplicerat med tre (3) procent.

1 C. Fjärrvärme i Osby AB. En utdelning på 30 000 kr motsvarande 
summan av tillskjutet kapital 1 000 000 multiplicerat med tre (3) procent.

2. I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för:

Fastställelse av resultat och balansräkning.

Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämman enligt 
bolagsordningen ska behandla.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för 
framtagande av kommunens årsredovisning inkl sammanställd redovisning 
(koncernredovisning) tagit del av preliminära årsredovisningar för de 
kommunala bolagen Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i 
Osby AB, ÖGRAB (ägarandel 50%), SBVT AB (ägarandel 25%) samt IT 
kommuner i Skåne AB (UNIKOM ägarandel 25%).

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på de 
kommunala bolagens årsstämmor ska kommunen lämna instruktion till 
ombud/ersättare inför stämman.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-03-02.

Årsredovisning 2020 Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus 
i Osby AB, ÖGRAB, SBVT AB, IT kommuner i Skåne AB.

Årsredovisningar 2020 från kommunens helägda/delägda bolag

Beslutet skickas till

Utsedda ombud och ersättare.
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§ 35
Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner
KS/2021:30   000

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2021, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en 
(1) gång per år redovisa motioner som ej är färdigbehandlade. Motionerna 
redovisas i föreliggande förteckning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 25.

Tjänsteskrivelse” Återrapportering besvarade/obesvarade motioner 2021”, 
daterad den 17 februari 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund och 
kanslichef Amra Eljami.

Skrivelse” Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2021”, daterad 
den 16 februari 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 36
Återrapportering besvarade/ej besvarade 
medborgarförslag
KS/2021:29   000

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente 
för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information 
om besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två (2) gånger per år till 
kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande 
förteckning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 26.

Tjänsteskrivelse” Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 
2021”, daterad den 17 februari 2020, från kommunsekreterare Robin 
Skoglund och kanslichef Amra Eljami

Skrivelse ”Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, mars”, 
daterad den 16 februari 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 37
Kommunstyrelsens delegationsordning
KS/2021:60   002

Kommunstyrelsens beslut

- Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen enligt utkast 
daterad 2021-02-17, godkänns och börjar gälla från och med den 1 
april 2021. Ändringar är markerade med gul överstrykning. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn både direkt och indirekt. För mer information, då de hör 
ihop, se barnkonsekvensanalys för förslag till reviderat reglemente som 
kommer att gälla från och med den 1 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-28, § 180 att godkänna en ny 
förvaltning under kommunstyrelsen, Arbete- och välfärdsförvaltningen. 
Kommunfullmäktige beslutade sedan 2020-12-14, § 156, att revidera 
reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022 
och i den ändringen ingick det bland annat att kommunstyrelsen skulle få ett 
individutskott. Flera förtydliganden gjordes i reglementet som antogs av 
kommunfullmäktige 2021-02-15, § 6. I denna revidering för 
delegationsordningen förtydligas den nya förvaltningens roll och delegation 
då förvaltningen är länkad till individutskottet.

Då förvaltningen är ny så kommer delegationsordningen förmodligen att 
behöva revideras flera gånger för att säkerställa att informationen är aktuell.

De delar i texten som är rödmarkerade kompletteras när kommunstyrelsen 
tar beslut om förordnande av ledamöter som troligtvis behandlas på samma 
sammanträde som delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-24, § 27.

Tjänsteskrivelse ”Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för 
mandatperioden 2019–2022, gällande fr.o.m. den 1 april 2021”, daterad 
2021-02-17, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 
Lindhe. 

Förslag till reviderat delegationsordning för kommunstyrelsen, utkast 
daterad 2021-02-17.
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Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Emma Frostensson
Kanslichef, Amra Eljami
Kommunjurist, Christian Sonesson

 

Comfact Signature Referensnummer: 1052182



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
34(37)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-03-10 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 38
Utse skolchef, vuxenutbildningen
KS/2021:35   023

Kommunstyrelsens beslut

- Emma Frostensson, förvaltningschef för Arbete och välfärd, utses 
enligt 2 kap 8a§ Skollagen (2010:800) till skolchef för 
vuxenutbildningen.  

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt 2 kap 8a§ Skollagen (2010:800) ska huvudmannen utse en skolchef. 
Skolchefen ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Huvudmannen 
kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. 

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till de krav som 
gäller ska hen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. 
Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna är det 
skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som är ytterst ansvarig. 
Ansvaret för att utbildning genomförs enligt gällande regelverk åligger i 
slutändan alltid huvudmannen. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-14, § 28.

Tjänsteskrivelse ” Skolchef vuxenutbildning”, daterad den 2 februari 2021, 
från förvaltningschef Emma Frostensson och kommundirektör Petra 
Gummeson.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef, Emma Frostensson
Rektor vuxenutbildningen, Ann-Christin Lund
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§ 39
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
mandatperioden 2019-2022
KS/2021:57   003

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Förtydliganden och ändringar av skrivfel i reglemente för Osby 
kommuns nämnder, enligt utkast daterad 2021-02-16, godkänns och 
reglementet revideras i enlighet med förslaget. Samtliga förslag till 
ändringar är markerade med gult/gult och överstruket. 

- Ändringarna gäller från och med den 1 april 2021 tillsammans med 
kommunfullmäktiges beslut 2021-02-15, § 6.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-15, § 6, att revidera reglementet för 
Osby kommuns nämnder och ändringarna skulle träda i kraft från och med 
den 1 april 2021. Precis innan kommunfullmäktige skulle ta beslut 
upptäcktes det att ett förtydligande behövde göras avseende socialpsykiatrin 
där förvaltningen för arbete och välfärd är behjälplig förvaltningen för hälsa 
och omsorg. Kommunfullmäktige valde vid detta tillfälle att inte ha med en 
föreslagen skrivning till revideringen då ledamöterna ansåg att vissa frågor 
behövde besvaras först. 

Ändringen i sig innebär att socialsekreterare inom kommunstyrelsens 
verksamhet för arbete kan vid behov fatta beslut om insatser. Detta för att 
både förvaltningen för arbete och välfärd samt hälsa och 
omsorgsförvaltningen bedömer att behovet kan finnas och på detta sätt kan 
förvaltningarna vara varandra behjälpliga. I dagsläget bedöms detta inte 
medföra några merkostnader, eventuella kostnadsökningar kan ske om 
kommunen får väldigt många ärenden som i sin tur kräver utökning av 
personalstyrkan.

Övriga ändringar i reglementet är redaktionella ändringar så som stavfel 
eller förtydliganden som inte påverkar någon behörighet för nämnderna som 
det inte redan har beslutats om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Förtydliganden och redaktionella ändringar i reglemente 
för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022”, daterad 2021-
02-16, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.
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Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022, 
utkast daterad 2021-02-16.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 40
Länken 6 och Osby 193:2, Industrihus i Osby AB
KS/2021:77   299

Kommunstyrelsens beslut

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
diskussioner.

Beslutsgång
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare diskussioner.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen mottog 2020-11-01 en skrivelse från 
ordförande Nils-Åke Cesar till det kommunala bolaget Industrihus i Osby 
AB. Sammanfattningsvis äger bolaget två fastigheter; Länken 6 i Killeberg 
och Osby 193:2 i Osby. Det finns sammanlagt tre hyresgäster vilket utgör 
hela bolagets intäkter. 
Underhållet av fastigheterna hålls till ett minimum i avsikt att inte skapa 
olägenhet för hyresgästerna. 
För att skapa förutsättningar för en långsiktig, ekonomisk optimal 
förvaltning av fastigheterna och lönsamhet för bolaget önskar Industrihus i 
Osby AB få information om ägarens kort och långsiktiga planer för 
desamma.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-02-24, § 21.

Tjänsteskrivelse "Länken 6 och Osby 193 :2, Industrihus i Osby AB", 
daterad 2021-02-10, från fastighetschef Anders Edwall och 
samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 

Skrivelse "Till ägaren av industrihus i Osby AB", daterad 2020-11-01, från 
ordförande Nils-Åke Cesar.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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