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Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Sammanträdesrum Osby klockan 18:30 - 21 :50 

Se närvarolista sidan 2 

Ej tjänstgörande ersättare: Tjänstepersoner 

Sida 

1(34) 

Ann-Sofie Magnusson (C) 
Magnus Augustsson (C) 
Michael Svensson (S) 
Ann-Britt Olsson (S) 

Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Nämndsekreterare, Amanda Svensson 
Ordförande kommunrevisionen, Margot 
Malmqvist 

lngmar Benthsson (S) och Hans Persson (SD) 

Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag den 1 april 2022, klockan 13.00. 

~·~r)~{A_r,~d~'~o._G_..__._' ~\~L~e cB~~-~~,..,~--------- Paragrafer 

Robin Skog lund (Via Amanda Svensson) 

Dag lvarsson (M) 

~~h'L~ //~ ~ ~ - -

ln ·1mar Bernthsson S · Hans Persson SD 

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

Kommunfullmäktige 

2022-03-28 

2022-04-02 Datum då anslaget tas ned 

Kansliet, kommunhuset i Osby 

( L'.Ylc,od(;\ (2 \ 1~ lli~ o , 
Robin Skoglund (Via Amanda Svensson) 

2022-04-26 
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l~IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Sida 

2(34) 

Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Marika Bjerstedt (S) 

Carl Bejvel (SO) Tom Stol 

Niklas Larsson (C) 

Lars-Anton lvarsson (M) 

Daniel Landin (S) Maritha Forsberg (S) 

Jan Kornemalm (SD) Tom stol 

Agneta Malm (S) 

Jimmy Ekberg (C) 

Sonja Svenle-Pettersson (M) 

Maria Owiredu (KO) 

Hans Persson (SD) 

Tommy Augustsson (S) 

lngmar Bernthsson (S) 

Lotte Melin (C) Mats Ernstsson (C) 

Ewa Bejvel (SD) 

Lage Frej (M) 

Maria Reimer (S) 

Jörgen Nilsson (SD) 

Yvonne Strömberg (S) 

Eva Bendz Johansson (C) 

Marie Winther 01) 

Maria Ernstsson (S) 
' 

Lars-Erik Svensson (M) Magnus Dahlquist (M) 

Johan Nilsson (SD) Johnny Eriksson (SO) 

Erling Persson (L) 

Nathalie Folkunger (S) 

Anderas Andersson (KD) 

Ulla Ekdahl (C) 

Kristof Pall (SD) 

Karin Augustsson (S) 

Dag lvarsson (M) 

Mikael Roslund (SD) 

John ny Ahlqvist (S) 

Ida Gustafsson (C) 

Sandra Bahceci (S) Kjell Nilsson (S) 

Jonas Matsson (SO) 

Vakant (M) Roy Svensson (M) 

Henry Nilsson (C) 

Arne Gustavsson (S) 

Håkan Carlsson (SD) Marie-Louise Eriksson (SD) 

Fahrudin Fajko-Zulfic (S) 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

Ärendelista 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

Anmälningar 

Information 

Frågestund 

Medborgarförslag - Inrätta gångbana från riksväg 15 till Karl Johans 
väg 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa 
personer till självförsörjning 

Om- och tilläggsbudget 

Utökat investeringbehov mark- och exploatering 

Ny detaljplan för del av Lönsboda 44: 1 och del av 52: 1 

Ny detaljplan Fiskalen 11 

Riktlinjer för styrdokument, Osby kommun 

Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral, Skåne Nordost 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anneli Sebbe (S) 

Val av ny revisor i kommunrevisionen efter Jan Nilsson (S) 

Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Karl
Yngve Andersson (S) 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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l~IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunfullmäktige 

§ 36 

§ 37 

§ 38 

§ 39 

§ 40 

§ 41 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
samt ersättare i kommunstyrelsen - Ewa Bejvel (SD 

Begäran om entledigande som ledamot och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och ersättare i 
Fjärrvärme i Osby AB - Carl Bejvel (SD) 

Begäran om entledigande som ledamot i hälsa- och 
omsorgsnämnden, ledamot i valnärnnden och ersättare i 
kommunstyrelsen - Kristof Pall (SD) 

Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige och 
ledamot i Industrihus i Osby AB - Johan Nilsson (SD) 

Val till ny ersättare i hälsa- och omsorgsnärnnden efter Henrik 
Nilsson (SD) 

Begäran om entledigande som styrelsesuppleant i UNIKOM -
Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 19 

Upprop och protokollets justering 

Kommunfullmäktige utser lngmar Bemthsson (S) och Hans Persson (SD) 
till justerare, som tillsammans med ordförande Dag Ivarsson (M) justerar 
dagens protokoll. 

Ordförande meddelar att justering äger rum fredag den 1 april 2022, klockan 
13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 20 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige medger att dessa tas upp under 
dagens sammanträde. 
Kommunfullmäktige medger detta. 

Sammanfattning 
Ärendet 18 "begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen -
Nicklas Mauritzson (SD)" utgår från dagens sammanträde. 

Följande extra ärendet önskas tas upp: 

Begäran om entledigande som ledamot i hälsa- och omsorgsnämnden, le
damot i valnämnden och ersättare i kommunstyrelsen - Kristof Pall (SD) 

Begäran om entledigande som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i 
Industrihus AB - Johan Nilsson (SD) 

Val till ny ersättare i hälsa- och omsorgsnärnnden efter Hemik Nilsson (SD) 

Begäran om entledigande som styrelsesuppleant i UNICOM - Ekonomichef 
Gunnar Elvingsson 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

§ 21 

Anmälningar 

KS/2022:124 006 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Inkomna anmälningar, godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande anmälningar inkommit: 

KS/2022: 124 
Protokoll, Revisionssammanträde 2022-02-22 

KS/2022:8 
Hälsa- och omsorgsnämnden § 8, 2022-02-24 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

§ 22 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Cecilia Alvesson, VD UNIKOM, informerar om aktuella händelser för verk
samhetsåret 2021 samt kommande händelser för verksamhetsåret 2022. 

Per Fremark, VD SBVT, informerar om aktuella händelser för verksamhets
året 2021 samt kommande händelser för verksamhetsåret 2022. 

Per Erlandsson, VD ÖGRAB, informerar om aktuella händelser för verk
samhetsåret 2021 samt kommande händelser för verksamhetsåret 2022. 

Thomas Poppe, ordförande Osbybostäder AB, informerar om aktuella hän
delser för verksamhetsåret 2021 samt kommande händelser för verksam
hetsåret 2022. 

Mats Ernstsson, ordförande i Fjärrvärme i Osby AB, informerar om aktuella 
händelser för verksamhetsåret 2021 samt kommande händelser för verk
samhetsåret 2022. 

Nils-Ake Ceasar, ordförande i Industrihus i Osby AB, informerar om aktu
ella händelser för verksamhetsåret 2021 samt kommande händelser för verk
samhetsåret 2022. 
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l'7IOSBY 
~ KOMMUN 

Komm u nfu llmä ktige 

§ 23 

Frågestund 

Fråga 1. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Tommy Augustsson (S) ställer en fråga till hälsa- och omsorgsnämndens 
ordförande Jimmy Ekborg (C): 

• Hur många dementa människor i Örkeneds församling är berättigade 
till dagverksamhet? 

• Hur många av dessa deltar i den dagliga verksamheten? 
• Hur stor är skillnaden i deltagande jämfört med innan detta beslut 

verkställdes? 
• Hur löses transporten för de här människorna? 

Jimmy Ekborg (C) svarar att det finns att det idag finns tre i Lönsboda som 
är berättigade daglig verksamhet och att samtliga tre deltar. Vidare svarar 
Jimmy att det endast är en som är kvar från 2019 när beslutet verkställdes 
och att två av de tre åker färdtjänst och den andra personen får skjuts av en 
anhörig men ska inom kort även åka med färdtjänst. 

Fråga 2. 

Sonja Svenle-Pettersson (M) ställer en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lotte Melin (C): 

Vid större byggprojekt är det brukligt att man sätter upp skyltar/vepor. När 
kommer sådana sättas upp längst upp på Såggatan? 

Lotte Melin (C) är inte närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde 
men har meddelat att hon fått ta del av frågan och kommer återkomma med 
svar på kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ställda frågor är besvarade och frågestunden är därmed avslutad. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 24 

Medborgarförslag - Inrätta gångbana från riksväg 15 till 
Karl Johans väg 

KS/2022:68 312 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag inkommen den 31 januari 2022 remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden som utreder om ärendet ska bifallas, av
slås eller anses vara besvarat. 
Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
juni 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
I medborgarförslag inkommen 31 januari 2022 föreslår förslagsställaren att 
en gångbana inrättas mellan norra och södra sidan av väg 15 i anslutning till 
busshållplatsen vid Karl Johans väg. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag" Inrätta en gångbana från busshållplatsen till Karl Jo

hans väg" inkommen den 31 januari 2022 från Knud Nielsen. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Sida 

10(34) 
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1'7IOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 25 

Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete 
med att hjälpa personer till självförsörjning 

KS/2022:35 000 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter informationen läggs ärendet till handlingarna. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunstyrelsens ar
bete med att öka förutsättningarna för självförsörjning i kommunen. Reviso
rerna önskar kommunstyrelsens svar utifrån granskningens resultat och re
kommendationer senast 2022-03-15. Arbete och välfärdsförvaltningen har 
upprättat förslag till svar. Kommunrevisionens ordförande Margot Mal
mqvist föredrar ärende på sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2022, § 27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 21 

Tjänsteskrivelse " Granskning av kommunens arbete med att hjälpa perso
ner till självförsörjning från revisionen" daterad den 26 januari 2022 från 
förvaltningschef Emma Frostensson. 

Missiv - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till själv
försörjning, daterat 18 januari 2022. 

Granskningsrapport "Granskning av kommunens arbete med att hjälpa per
soner till självförsörjning", daterad 18 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Förvaltningschef, Emma Frostensson 

Sida 
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IVOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 26 

Om- och tilläggsbudget 

KS/2022: 11 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

Budgetramar 2022 utökas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen 
Summa 

Miljö och byggnämnd 
Samhällsbyggnadsnämnd 
Barn och utbildningsnämnd 
Barn och utbildningsnämnd 
Barn och utbildningsnämnd 
Summa 
Hälsa och omsorgsnämnd 
Totalt 

Finansiering sker enligt följande: 

Verksamhet 94008 Tilläggsbudget 

863 tkr 
637 tkr 
I 500 tkr 

33 tkr 
323 tkr 
1 936 tkr 
764 tkr 
450 tkr 
3150tkr 
1 345 tkr 
6 351 tkr 

Verksamhet 94004 Skatteintäkter/bidrag, utökning av budget 
Totalt 

1 000 tkr 
5 351 tkr 
6 351 tkr 

- Investeringsbudget för år 2022 minskas med 86,3 mnkr i enlighet 
med förslag "Tilläggsbudget 

2022". 

Reservation 
Dag Ivarsson (M), Roy Svensson (M), Sonja Svenle-Pettersson (M), Mag
nus Dahlqvist (M), Lars-Anton Ivarsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsgång 
Yrkanden 
Nicklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Maria Owiredu (KD), Erling Persson (L) och Hans Persson (SD) instämmer 
i Nicklas Larssons (C) yrkande. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

Lars-Anton lvarsson (M) yrkar att de 450 OOOkr avsedda för att undvika 
anpassning av pedagogisk omsorg stryks i kommunstyrelsens förslag. 

Överläggning och beslut 
Ordförande ställer Nicklas Larssons (C) yrkande mot Lars-Anton lvarssons 
(M) yrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Nicklas Larsson (C). 

Votering begärs och ska genomföras. 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst avläggs för ett bifall till Nicklas Larssons (C) yrkande, nej-röst av
läggs för ett bifall av Lars-Anton lvarssons (M) yrkande. 

Omröstning 
Med 28 ja-röster, 8 nej-röster, 2 avstår från att rösta och tre tomma stolar 
har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Niklas Larssons (C) yr
kande. Omröstningen redovisas i omröstningslista 1. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet behandlar kommunens budget på övergripande nivå och berör inte 
barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har sammanställt nämnder
nas förslag till om- och tilläggsbudget (ändringsbudget) för 2022. Enligt 
anvisningarna avses i första hand om-budgetering av pågående investe
ringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. 
Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag kan också ge
nomföras. 

Någon begäran från nämnderna avseende om och tilläggsbudgetering för 
driftbudgeten föreligger inte. 

Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till -
86,2 mnkr (Varav VA-investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av 
en del större projekt är förslaget att årets budget minskas och anslag skjuts 
framåt mot 2023. För VA har också gjorts en anpassning till vad som 
rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har minskat 
ordentligt. 
Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå 

till 388 mnkr (varav VA 21 mnkr) 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 42. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-23, § 11. 

Tjänsteskrivelse "Om- och tilläggsbudget 2022", daterad den 14 februari 
2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Rapport tilläggsbudget 2022. 

Sammanställning om- och tilläggsbudget investeringar per projekt 

Miljö och byggnämndens beslut 2022-01-27, § 15 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 2021-12-16, § 78 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 

Sida 
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l~~lOSBY \I~ KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

,, 2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

Omröstningslista, nr 1 
Osby kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-28. 
§ 28, Om- och tilläggsbudget 

Ledamöter Parti Ersättare 

Marika Bjerstedt s 
Carl Bejvel SD 

Niklas Larsson C 

Lars-Anton lvarsson M 

Daniel Landin s Maritha Forsberg (S) 

Jan Kornemalm SD 

Agneta Malm s 
Jimmy Ekborg C 

Sonja Svenle-Pettersson M 

Maria Owiredu KD 

Hans Persson SD 

Tommy Augustsson s 
lngmar Bernthsson s 
Lotte Melin C Mats Ernstsson (C) 

Ewa Bejvel SD 

Lage Frej M 

Maria Reimer s 
Jörgen Nilsson SD 

Maria Ernstsson s 
Eva Bendz Johansson C 

Marie Winther V 

Yvonne Strömberg s 
Lars-Erik Svensson M Magnus Dahlquist (M) 

Johan Nilsson SD Johnny Eriksson (SO) 

Erling Persson L 

Nathalie Folkunger- s 
Hellqvist 

Anderas Andersson KD 

Ulla Ekdahl C 

Kristof Pall SD 

Karin Augustsson s 
Dag lvarsson M 

Mikael Roslund SD 

Johnny Ahlqvist s 
Ida Gustafsson C 

Sandra Bahceci s Kjell Nilsson (S) 

Ja Nej Avst 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

- ~- ·x 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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IVlOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
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Kommunfullmäktige 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Jonas Matsson so X 

Vakant M Roy Svensson (M) X 

Henry Nilsson C X 

Arne Gustavsson s X 

Håkan Carlsson so Marie-Louise Eriksson (SD) X 

Fahrudin-Fajko Zulfic s X 

Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 
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V IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 27 

Utökat investeringbehov mark- och exploatering 

KS/2022:127 420 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Utöka investeringsbudgeten 2022 mark- och exploateringsprojekt 
enligt förslag uppdaterat den 10 februari 2022. 

Barn konsekvensanalys 
Bedöms inte vara aktuellt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 36. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, den 22 februari 2022, § 22 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 10 februari 2022, § 
12 
Tjänsteskrivelse "Utökat investeringsbehov mark- och exploatering 2022", 
daterad den 1 februari 2022, från förvaltningschef Mathias Karlsson, 
Förslag till utökad investeringsbudget gällande mark- och exploatering 
en-ligt förslag uppdaterat 2022-02-10. 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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l~ IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 28 

Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 

KS/2022:117 214 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till ny detaljplan för del av Lönsboda 44: 1 och del av 52: 1, 
antas. 

Sammanfattning av ärendet 
Skogsområdet precis norr om Örkeneds skolområde planläggs för den nya 
skolan. Kommunen äger marken som idag inte har något specifikt an
vänd-ningsområde. Viss gallring av träd har genomförts. I planförslaget är 
tanken att använda befintlig infartsväg till Örkened för att ta sig till den nya 
skolan via befintlig parkeringsplats. Skogsvägen på baksidan förstärks och 
ritas in i planen för bättre leveranser och busstransporter. Även besöksän
damål läggs in i detaljplanen för att möjliggöra framtida idrottsverksamhet 
och utbygg-nad av exempelvis paddelhall. Översiktsplanen nämner inte det 
aktuella planområdet. 
Efter granskningen har synpunkter gällande risk kvarstått från Länssty
rel-sen. Möte med Länsstyrelsen har genomförts för att utröna eventuella 
kom-pletteringar som behövs i den riskutredning som tagits fram. Denna 
riskut-redning fördjupas i viss utsträckning för att bemöta synpunkterna i 
Länssty-relsens yttrande. 
Avsikten är även att söka planerings besked hos Länsstyrelsen samtidigt 
som ärendet är på väg upp till kommunfullmäktige för att klargöra att plan
försla-get inte överprövas. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 34 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 22 februari 2022, § 10 
Tjänsteskrivelse "Ny detaljplan för del av Lönsboda 44: 1 och dela av 52: 1 
", daterad den 15 februari 2022, från planarkitekt FPR/MSA Kettil Svensson 
och sarnhällsbyggnadschef Mathias Karlsson. 
Förslag till detaljplan 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Sarnrådsredogörelse 
Miljöteknisk utredning 
Bullerutredning 
MKN-vattenutredning 
Riskutredning 
Geoteknisk utredning F astighetsförteckning 

Beslutet skickas till 

Planarkitekt, Kettil Svensson . 
Samhälls byggnadsförvaltningen 

Sida 
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VOSBY ~y KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 29 

Ny detaljplan Fiskalen 11 

KS/2022:119 214 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

- Förslag till detaljplan för Fiskalen 11, antas. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet bedöms ha positiv inverkan på barn och behandlas vidare i plan
och genomförandebeskrivningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Positivt planbesked har lämnats sedan tidigare och ett planavtal är signerat 
mellan kommunen och sökande för att upprätta en ny detaljplan. 
På grund av höjden på den kommande byggnaden skuggas de närmsta fas
tigheterna i norr. Dock är bredden på Fiskalen 11 relativt begränsad, cirka 
19 meter, vilket minska skuggningseffekten. 
Cirka 10 parkeringsplatser är möjliga att anordna inom planområdet. 
Cirka 15 parkeringsplatser behövs totalt för att nå ett P-tal på cirka 0,8, vil
ket behövs enligt kommunens parkeringspolicy. 
Den aktuella fastigheten är en lucktomt som genom uppförande av den 
tänkta bebyggelsen skulle ge ett väsentligt tillskott på lägenheter till centrala 
Osby. 
Efter granskningen har synpunkter inkommit från i huvudsak en närstående 
till ägaren av SOS-fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 35 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, den 22 februari 2022, § 12 
Plankarta 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande 
F astighetsförteckning 

Beslutet skickas till 

Planarkitekt, Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Sida 
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IVIOSBY ~y KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 30 

Riktlinjer för styrdokument, Osby kommun 

KS/2021 :357 001 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skrivelse "Riktlinjer styrdokument" daterad den 24 november 2021, 
antas. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn direkt då det endast handlar om att fastställa en de
finition för vad som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som 
beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumen
ten ska fungera som styrinstrument och medverka till en god uppföljning är 
det viktigt att de är tydligt formulerade. 

Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad 
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur. 

Bifogat beslutsunderlag är en revidering av nuvarande Riktlinjer för styrdo
kument (2016) och ska gälla fram tills Kommunfullmäktige beslutar om ny 
styrmodell för Osby kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 47 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 34 

Tjänsteskrivelse" Riktlinjer styrdokument" daterad den 24 november 2021 
från utvecklingsstrateg Mia Johansson och administrativ chef Johanna 
Lindhe. 

Skrivelse "Riktlinje styrdokument" daterad den 24 november 2021, från 
utvecklingsstrateg Mia Johansson. 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsstrateg, Mia Johansson 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 31 

Taxa för kopiering och utlämning av allmänna 
handlingar 

KS/2022: 100 040 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Revidering av "Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun" 
daterad den 16 februari 2022, godkänns. 

- Kommunstyrelsen f'ar besluta om redaktionella ändringar i taxan som 
ej avser taxeförändringar. 

- Betalning med faktura ska vara möjligt för avgift överstigande 200 
kronor. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun, beslutad av kommun
fullmäktige 30 mars 2020, § 36 undanbes kontant betalning. Då kommunen 
enligt lag är skyldiga att ta emot kontantbetalning måste det göras en revide
ring av taxan som möjliggör kontantbetalning. Osby kommun uppmanar 
fortfarande att betalning görs via Swish och att i de fall det sker betalning 
kontant ska det i största möjliga mån vara jämna pengar för avgiften. För
valtningen föreslår även att redaktionella ändringar av taxan som inte avser 
taxeförändringar i framtiden kan göras av kommunstyrelsen och inte behö
ver beslutas av kommunfullmäktige för ett effektivare och snabbare arbete. 
Förändringar i taxan är markerad med gul text. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 49 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 35 

Tjänsteskrivelse" Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun", daterad 
den 16 februari 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Skrivelse "Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun", daterad den 
16 februari 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund. 

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Kontaktcenter 
Registratorer på förvaltningarna 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 32 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral, Skåne Nordost 

KS/2022:45 400 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring avse
ende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna avsiktsförklaringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kristianstads kommun driver idag en larmcentral inom ramarna för den 
kommunala verksamheten. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på 
uppdrag av några närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster. 

Kommunerna i samarbetsorganet Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, 
Hässleholms, Hörby, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner, har 
sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygg
hetscentral. Utredning har skett och parterna har kommit fram till att ett ge
mensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. 

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i Skåne Nordost, har 
utformats. A vsiktsförklaringen ligger till grund för fortsatt förberedelse med 
dialog och förhandlingar mellan parterna för att bilda ett gemensamt aktie
bolag. 

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att målsättningen är att det ge
mensamt ägda bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. Under 
våren 2022 ska erforderliga utredningar genomföras. Dessa ska bland annat 
avse framtida organisation, bolagskonstruktion, aktieägaravtal, bolagsord
ning, ägardirektiv samt ekonomi. Utifrån genomförda utredningar ska däref
ter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-03-09, § 37 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 24 

Tjänsteskrivelse "Avsiktsförklaring avseende trygghetscentral" daterad den 
26 januari 2022 från administrativ chef Johanna Lindhe och kommundirek
tör Petra Gummeson, inklusive bilagor. 

Beslutet skickas till 

Administrativ chef, Johanna Lindhe 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 33 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Anneli 
Sebbe (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Efter Anneli Sebbe (S) utses Karin Augustsson (S) till ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 beviljades 
Anneli Sebbe (S) entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunsty
relsen. 

Beslutet skickas till 

Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Karin Augustsson 

Sida 
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"7IOSBY 
Ö KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 34 

Val av ny revisor i kommunrevisionen efter Jan Nilsson 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Efter Jan Nilsson (S) utses Vanja Johnsson (V) till ny revisor i 
kommunrevisionen. 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november 2021 beviljades 
Jan Nilsson (S) entledigande från sitt uppdrag som revisor i kommunrevis-
10nen. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
Vanja Johnsson 

Sida 
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1'710SBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 35 

Begäran om entledigande som ersättare i 
kommunfullmäktige - Karl-Yngve Andersson (S) 

KS/2022:10 006 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Karl-Yngve Andersson (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i kommunfullmäktige. 

- Ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Skåne begärs för ny ersättare 
efter Karl-Yngve Andersson (S). 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 4 mars 2022 begär Karl-Yngve Andersson (S) att 
bli entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse " Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige", 
inkommen den 4 mars 2022 från Karl-Yngve Andersson. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Löneadministratör, Rese-Marie Nilsson 
Karl-Yngve Andersson 

Sida 
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VlOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 36 

Begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot och 2:e vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i 
kommunstyrelsen - Ewa Bejvel (SD) 

KS/2022: 10 006 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ewa Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda
mot i kommunfullmäktige. 

- Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen Skåne avseende ny le
damot i kommunfullmäktige. 

- Ewa Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 2:e 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 

- Efter Ewa Bejvel (SD) utses Hans Persson som ny 2:e vice ordfö
rande i barn- och utbildningsnämnden. 

Ewa Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda
mot i barn- och utbildningsnämnden. 

- Efter Ewa Bejvel (SD) utses Leif Nilsson (SD) till ny ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden. 

- Ewa Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät
tare i kommunstyrelsen. 

Efter Ewa Bejvel (SD) utses Kenneth Nordqvist (SD) till ny ersättare 
i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 17 mars 2022 begär Ewa Bejvel (SD) bli entledi
gad från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot och 
andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommun
styrelsens individutskott, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i Rådet 
för personer med funktionsvariationer i Osby. 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Begäran om entledigande", daterad den 17 mars 2022 från Ewa 
Bejvel. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
EwaBejvel 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Leif Nilsson 
Kenneth Nordqvist 
Hans Persson 

Sida 
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~!OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 37 

Begäran om entledigande som ledamot och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunstyrelsen och ersättare i Fjärrvärme i Osby AB 
- Carl Bejvel (SD) 

KS/2022: 10 006 

Kommunfullmäktiges beslut 

Carl Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som 2:e 
viceordförande i kommunfullmäktige. 

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Jonas Mattsson (SD) till ny 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. 

Carl Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda
mot i kommunfullmäktige. 

- Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen Skåne avseende ny le
damot i kommunfullmäktige. 

- Carl Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät
tare i Fjärrvärme i Osby AB. 

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Tobias Ekvall (SD) till ny ersättare i 
Fjärrvärme i Osby AB. 

Carl Bejvel (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda
mot i kommunstyrelsen. 

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Jonas Mattsson (SD) till ny ledamot i kom
munstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 17 mars 2022 begär Carl Bejvel (SD) bli entledi
gad från sina uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i kommun
fullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot i kommun
styrelsen, ledamot i Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby och 
ersättare i Fjärrvärme i Osby AB. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Begäran om entledigande", daterad den 17 mars 2022 från Carl 
Bejvel. 

Sida 
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Kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Skåne 
Carl Bejvel 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Jonas Mattsson 
Tobias Ekvall 
Fjärrvärme i Osby AB 

Justerandes sign Expedierat 

1/1 J <?:P I ~ I iSN i.2.. öl\ oL{ 

Utdrags bestyrkande 

I 



IVlOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 38 

Begäran om entledigande som ledamot i hälsa- och 
omsorgsnämnden, ledamot i valnämnden och ersättare 
i kommunstyrelsen - Kristof Pall (SO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kristof Pall (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda

mot i hälsa- och omsorgsnämnden. 

- Efter Kristof Pall (SD) utses Mikael Roslund (SD) till ny ledamot i 
hälsa- och omsorgsnärnnden. 

- Efter Mikael Roslund (SD) utses Hanna Persson Mattsson (SD) till 
ny ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden. 

- Kristof Pall (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som leda
mot i valnämnden. 

- Efter Kristof Pall (SD) utses Johnny Eriksson (SD) till ny ledamot i 
valnärnnden. 

- Efter Johnny Eriksson (SD) utses Bo Bjursgård (SD) till ny ersättare 
i valnärnnden. 

- Kristof Pall (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersät
tare i kommunstyrelsen. 

- Efter Kristof Pall (SD) utses Johannes Lindberg (SD) som ny ersät
tare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 22 mars 2022 begär Kristof Pall att bli entledigad 
från sina uppdrag. Ärendet handlar om fyllnadsval i hans ställe. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Begäran om entledigande", inkommen den 22 mars 2022 från 
Kristof Pall 

Sida 
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~ KOMMUN Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommu nfu llmä ktige 

Beslutet skickas till 

Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Kristof Pall 

Justerandes sign 

Mikael Roslund 
Hanna Persson Mattsson 
Johannes Lindberg 
Johnny Eriksson 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 39 

Begäran om entledigande som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i Industrihus i Osby 
AB - Johan Nilsson (SO) 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Johan Nilsson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som le

damot i kommunfullmäktige 

- Ny sammamäkning begärs hos Länsstyrelsen Skåne avseende ny le
damot i kommunfullmäktige. 

- Johan Nilsson (SD) beviljas entledigande som ledamot i Industrihus 
i Osby AB. 

- Efter Johan Nilsson (SD) utses Tobias Ekvall (SD) till ny ledamot i 
Industrihus i Osby AB. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 22 mars 2022 begär Johan Nilsson (SD) att bli 
entledigad från sina uppdrag. Ärendet handlar om fyllnadsval i hans ställe. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Begäran om entledigande", inkommen den 22 mars 2022 från 
Johan Nilsson 

Beslutet skickas till 

Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
Länsstyrelsen i Skåne 
Tobias Ekvall 
Industrihus i Osby AB 

Sida 
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VIOSBY 
Ö KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 40 

Val till ny ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden efter 
Henrik Nilsson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Efter Henrik Nilsson (SD) utses Christel Mirefall (SD) till ny ersät
tare i hälsa- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Henrik Nilsson (SD) har tidigare beviljats entledigande från sitt uppdrag 
som ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden. Ärendet behandlar fyllnadsval i 
hans ställe. 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsnämnden 
Löneadministratör, Rose-Marie Nilsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-03-28 

Kommunfullmäktige 

§ 41 

Begäran om entledigande som styrelsesuppleant 
UNIKOM - Ekonomichef Gunnar Elvingsson 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson beviljas entledigande från sitt upp
drag som styrelsesuppleant i UNIKOM. 

Efter Gunnar Elvingsson utses säkerhetschef Kim Olsen till ny sty
relsesuppleant i UNIKOM. 

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse inkommen den 28 mars 2022 begär ekonomichef Gunnar El
vingsson att bli entledigad från sitt uppdrag som styrelsesuppleant i 
UNIKOM. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse "Begäran om entledigande", inkommen den 28 mars 2022 från 
Gunnar Elvingsson. 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Säkerhetschef, Kim Olsen 
UNIKOM 
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