
 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 18:30-21:05  

Beslutande Se närvarolista sidan 2 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Ingvar Andrén (C) 
Mats Ernstsson (C) 
Ann-Sofie Magnusson (C) 
Staffan Lutterdal (L) 
Kjell Nilsson (S) 
Maritha Forsberg (S) 
Leif Wallenborg (S) 
Ann-Britt Olsson (S) 
 

Tjänstemän: 
Petra Gummesson, kommundirektör 
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare 
Anna Olsson, HR-chef 
Mathias Karlsson, förvaltningschef 
Margot Malmström, ordförande 
kommunrevisionen 

Utses till justerare Ingmar Bernthsson (S) och Jonas Mattsson (SD)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommun, 9 september 2022 klockan 13:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
90-107 

 Amanda Svensson   
 
 Ordförande   
 Dag Ivarsson (M)   
 
 Justerare   
 Ingmar Bernthsson (S) och Jonas Mattsson (SD)   
 

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

Organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2022-09-05  

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-09 
Datum då anslaget 
tas ned 2022-10-02 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Amanda Svensson   
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Närvarolista 

 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Marika Bjerstedt (S)  
Per Ola Mattisson (SD) Tom stol 
Niklas Larsson (C)  
Lars-Anton Ivarsson (M)  
Daniel Landin (S)  
Jan Kornemalm (SD)  
Agneta Malm (S)  
Jimmy Ekborg (C)  
Sonja Svenle-Pettersson (M)  
Maria Owiredu (KD)  
Hans Persson (SD)  
Tommy Augustsson (S)  
Ingmar Bernthsson (S)  
Lotte Melin (C)  
Peter Dahlström (SD) Tom stol 

Lage Frej (M) Magnus Dahlquist (M) 
Maria Reimer (S)  
Jörgen Nilsson (SD)  
Maria Ernstsson (S)  
Eva Bendz Johansson (C) Magnus Augustsson (C) 
Marie Winther (V)  
Yvonne Strömberg (S)  
Lars-Erik Svensson (M)  
Jonny Eriksson (SD)  
Erling Persson (L)  
Nathalie Folkunger (S)  
Anderas Andersson (KD)  
Ulla Ekdahl (C)  
Kristof Pall (SD) Marie-Louise Eriksson (SD) 
Karin Augustsson (S)   
Dag Ivarsson (M)  
Mikael Roslund (SD)  
Johnny Ahlqvist (S)  
Ida Gustafsson (C)  
Sandra Bahceci (S) Michael Svensson (S) 
Jonas Matsson (SD)  
Roy Svensson (M)  
Henry Nilsson (C)  
Arne Gustavsson (S)  
Håkan Carlsson (SD) Tom stol 

Fahrudin Fajko-Zulfic (S)  
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Ärendelista 
 
§ 90 Upprop och protokollets justering 

§ 91 Godkännande av dagordning 

§ 92 Anmälningar 

§ 93 Information 

§ 94 Frågestund 

§ 95 Klimatredovisning för Osby kommun 2021 

§ 96 Arvodesreglementet 

§ 97 Begäran om entledigande som ersättare i miljö- och byggnämnden 
- Jonas Mattsson (SD) 

§ 98 Val av huvudman i Snapphanebyggdens sparbank efter Carl Bejvel 
(SD) 

§ 99 Granskning av Osby kommuns budgetprocess 2022 

§ 100 Motion rörande VA-avgifter (KD) 

§ 101 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder, miljö- och 
byggnämnden 

§ 102 Medborgarförslag - Mindre solcellspark 

§ 103 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby 
kommun 

§ 104 Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022 

§ 105 Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Osbybostäder AB 

§ 106 Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby 
AB 

§ 107 Ordföranden har ordet 
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§ 90 
Upprop och protokollets justering 
 
 
Kommunfullmäktige utser Ingmar Bernthsson (S) och Jonas Mattsson (SD) 
till justerare, som tillsammans med ordförande Dag Ivarsson (M) justerar 
dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justering äger rum torsdag den 9 september 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 91 
Godkännande av dagordning 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 - Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige medger att förändringar i dag-
ordningen görs. Kommunfullmäktige medger detta. 
 
Sammanfattning  
Följande information utgår: 
Kommundirektören informerar 
 
Följande extra ärende önskas tas upp: 
Val av ledamot i kommunrevisionen efter Stephan Hellqvist (KD) 
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§ 92 
Anmälningar 
 
KS/2022:10   006 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 - Inkomna anmälningar, godkänns 
 
Sammanfattning av ärendet  
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande anmälningar inkommit: 
 
KS/2022:10 
Beslut ”Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige” efter Rose-Marie 
Riling, Länsstyrelsen Skåne 
 
KS/2022:8 
Skrivelse ”Angående vakanser inom kommunrevisionen”, kommunrevis-
ionen, 2022-08-26 
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§ 93 
Information 
 

- Ordförande, Dag Ivarsson (M), uppvaktar Andreas Nord och Fabian 
Claëson, simmare för Osby simsällskap, med blommor för deras pre-
stationer under svenska mästerskapen 2022 med fina placeringar och 
ett antal svenska rekord.  

 
 
 

- Miljö- och byggnämndens ordförande Torsten Johansson (M) håller 
en återrapportering ifrån miljö- och byggnämnden. Där presenteras 
bland annat ärendemängden på förvaltningen, hur budgetuppfölj-
ningen ser ut och hur bostadsanpassningar kommer att spela en stor 
roll för om nämnden ska klara budgeten eller inte. Torsten Johansson 
(M) lyfter även att den genomsnittliga handläggningstiden för samt-
liga bygglovsärenden är 6 dagar från det att kompletta handlingar är 
inne hos förvaltningen. 
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§ 94 
Frågestund 
 
Fråga 1 
 
Sonja Svenle Pettersson (M) ställer en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Lotte Melin (C): 
 
Det är nu september och snön kan komma redan i november/ december.  
När förväntas det nya motionsspåret stå klart i Killeberg?  
 
Lotte Melin (C) svarar att arbetet kommer påbörjas inom de närmsta veck-
orna och det är redan röjt för det nya spåret. Spåret kommer vara klart när 
oktober månad får sitt slut enligt de uppgifter som Lotte Melin (C) fått.  
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 

- Ställda frågor är besvarade och frågestunden anses därmed avslutad. 
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§ 95 
Klimatredovisning för Osby kommun 2021 
KS/2022:238   210 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
- Klimatredovisning 2021 för Osby kommun, uppdaterad den 10 juni 2022 
godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige antog 2021-11-29 en ny klimat- och energiplan för 
Osby kommun med såväl mål som handlingsplan.  
Klimat- och energiplanen följs upp dels genom klimatredovisningen som 
omfattar kommunförvaltningarna och bolagen men även det geografiska 
området dels genom att handlingsplanens åtgärder följs upp.  
Av redovisningen framgår att kommunen fortsätter att minska användningen 
av fossila bränslen men även fortsättningsvis är det transporterna som är den 
stora utmaningen. Under 2021 skedde förbättringar för kommunförvaltning-
arna båda avseende ökad andel fossilfria drivmedel (53 % fossilfritt) och en 
minskad andel fossila personkm i tjänsteresorna.  
Eleffektbristen i Osby har gjort att fortsatt infasning av elbilar har fördröjts. 
Först under 2023 kommer tillgänglig effekt att vara tillräcklig för fortsatt 
övergång till eldrift.  
Glädjande är att en publik mack för HVOI00 etablerades i Osby under förra 
året. Det gör det möjligt att fortsätta att ersätta fossil diesel med ett fossilfritt 
alternativ.  
För det "geografiska" området kan noteras en stark tillväxt av solel. Under 
det gångna året ökade produktionen av solel med 60 % jämfört med 2020 
och uppgår nu till drygt 3 % av elanvändningen i kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens beslut den 29 juni 2022 § 151 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 10 juni 2022 § 65 
Tjänsteskrivelse "Klimatredovisning för Osby kommun", daterad den 20 
maj 2022, från projektledare Lennart Erfors och samhällsbyggnadschef 
Mathias Karlsson.  
Klimatredovisning för 2021 - Osby kommun, uppdaterad den 10 juni 2022 
vid samhällsbyggnadsnämnden.  
Uppföljning av handlingsplanens åtgärder, maj 2022. 
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§ 96 
Arvodesreglementet 
KS/2022:202   003 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta föreslaget arvodesreg-
lemente, daterat 2022-08-31, fr o m 2023-01-01 

- Kommunfullmäktige fattar beslut om att nuvarande arvodesregle-
mente slutar att gälla 2022-01-31. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande arvodesreglemente har varit gällande sedan 2019-01-01 varav 
behov av en översyn behövs. En arbetsgrupp representerad av tjänsteperso-
ner och politiker har arbetat fram förslag till ett uppdaterat arvodesregle-
mente. Arvodesreglementet reglerar vem som får ersättning, vilken form av 
ersättning samt ersättningens storlek.   

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen. Däremellan har arbetsgruppens 
representanter lyft frågan i respektives partigrupper. 
(I dokumentet är viss text röd vilket är innebär att det är ny text, svart text är 
kvarvarande text samt svart text som är överstruken text som föreslås tas 
bort.) 

Finansiering 
Finansiering inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 169 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 103 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16 
Nytt förslag arvodesreglemente daterat 2022-08-31 
Nytt förslag arvodesreglemente daterat 2022-07-08 
 

Beslutet skickas till  
Löneenheten 
HR-chef 
Kommundirektör 
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§ 97 
Begäran om entledigande som ersättare i miljö- och 
byggnämnden - Jonas Mattsson (SD) 
KS/2022:10   006 

 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Jonas Mattsson (SD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som er-
sättare i miljö- och byggnämnden. 

- Efter Jonas Mattsson (SD) utses Kennet Nordqvist (SD) till ny ersät-
tare i miljö- och byggnämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande inkommen 7 juni 2022 från Jonas Mattsson 
 
 
Beslutet skickas till 
Jonas Mattsson 
Kennet Nordqvist 
Löneadministratör, Johanna Olsen 
Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf 
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§ 98 
Val av huvudman i Snapphanebyggdens sparbank efter 
Carl Bejvel (SD) 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Efter Carl Bejvel (SD) utses Bo Bjursgård (SD) till huvudman i 
Snapphanebyggdens sparbank 

 
 
Beslutet skickas till 
Bo Bjursgård 
Snapphanebyggdens sparbank 
Löneadministratör, Johanna Olsen 
Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf 
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§ 99 
Granskning av Osby kommuns budgetprocess 2022 
KS/2022:209   042 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
- Efter informationen läggs ärendet till handlingarna. 

 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat budgetpro-
cessen i Osby kommun. Granskningens syfte har varit att bedöma om kom-
munstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avse-
ende budgetprocessen. Revisorerna önskar svar med anledning av gransk-
ningen innan den 24 september 2022. Kommunstyrelseförvaltningen har 
upprättat ett förslag till svar. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 161 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 110 
Svar på revisionsrapport, daterat 1 juli 2022 från verksamhetscontroller 
Cindy Balte 
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 132 
Revisorernas missivbrev, 2022-05-24 
Granskning av budgetprocessen i Osby kommun, utförd av EY, 2022-05-24 
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§ 100 
Motion rörande VA-avgifter (KD) 
KS/2021:360   344 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande två förslag i motionen anses besvarade: 

- att fastighetsägare endast debiteras för tjänster som kommunen leve-
rerar 

- att frågan om eventuell kompensation för felaktig debitering utreds 
 
Följande tre förslag i motionen avslås. 

- att det utreds vilka fastigheter som idag är anslutna till respektive nät 
- att det utreds vilka fastigheter som idag har möjlighet att koppla in 

sig till  dagvatten 
- att det utreds vilka fastigheter som har debiterats för tjänster som ej 

levererats 
 
 
Sammanfattning  
Den 16 november 2021 inkom en motion från Kristdemokraterna rörande 
VA-avgifter. Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021 att re-
mittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i samråd med SBVT 
utreder ärendet. I motionen föreslås att: 
 

- fastighetsägare endast debiteras för tjänster som kommunen levere-
rar 

- frågan om en eventuell kompensation för felaktig debitering utreds 
- det utreds vilka fastigheter som idag är anslutna till respektive nät 
- det utreds vilka fastigheter som idag har möjlighet att koppla sig in 

sig till dagvatten 
- det utreds vilka fastigheter som har debiterats för tjänster som ej le-

vereras 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 17 maj 2022, § 45 att återremit-
tera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen som får i uppdrag att under-
söka hur lagstiftningen ser ut för respektive förslag i motionen.  
Samhällsbyggnad har för utredningen tagit hjälp av kommunens jurist samt 
SBVT.  
 
Beslutsunderlag  
Motion "Rörande VA-avgifter" inkommen den 16 november 2021 från And-
reas Andersson (K.D), Maria Owiredu (KD).  
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Kommunstyrelsens beslut den 29 juni 2022 § 150 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 10 juni 2022 § 62 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 2 juni 2022, § 51.  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 maj 2022, § 45.  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 4 maj 2022, § 41.  
Tjänsteskrivelse "Återremiss gällande - Svar på remiss gällande motion om 
va-avgifter", uppdaterad den 10 juni 2022, från förvaltningschef, Mathias 
Karlsson.  
Presentation av hur lagstiftningen ser ut för respektive förslag i motionen 
med kommentarer från Osby kommuns jurist och SBVT.  
Kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2021, § 144.  
 
Beslutet skickas till 
Mathias Karlsson, förvaltningschef 
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§ 101 
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder, 
miljö- och byggnämnden 
KS/2021:57   003 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Samtliga kommunala uppdrag enligt den nya lagen om tobakfria ni-

kotinprodukter, genom införande av tillägg i reglemente, delegeras 
till miljö- och byggnämnden. Föreslagna ändringar är markerade 
med gul överstrykning. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

 

Sammanfattning av ärendet 
Den 21 juni 2022 förväntas Sveriges riksdag fatta beslut om införande av 
lag om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen kommer, om den antas, 
att träda i kraft från och med den 1 augusti 2022.  

Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria, exempelvis vitt snus. Produkterna får 
bara säljas till den som fyllt 18 år och den som säljer ska förvissa sig om 
mottagarens ålder. På varje försäljningsställe ska finnas ett tydligt och klart 
synbart meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut 
tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år. Det finns även 
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara 
märkta med hälsovarning. Även förordning om tobaksfria nikotinprodukter 
har införts. Syftet med lagstiftningen är att skydda i första hand barn och 
unga mot beroendeframkallande produkter.  

Miljö- och byggnämnden ansvarar bl.a. för handläggning av ärenden som 
gäller alkoholservering, folköl- och tobaksförsäljning samt e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare och är en lokal tillsynsmyndighet enligt alkohollagen 
och lag om tobak och liknande produkter (LTLP).  

De nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotin-
produkter samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag 
om tobak och liknande produkter. Enligt lag om tobak och liknande produk-
ter ska försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare anmälas till 
kommunen där försäljningen ska ske och kommunen utövar sedan den ome-
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delbara tillsynen över att bestämmelserna följs. Kommunen har även rätt att 
meddela de föreläggande, förbud eller varningar som behövs för att lagen 
ska följas.  

Kommunen ska med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotinpro-
dukter ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen 
över att reglerna följs vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.  Kom-
munen får enligt lagen ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver 
anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksfria nikotinprodukter.  

För att miljö- och byggnämnden ska kunna handlägga anmälningar om för-
säljning och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg i regle-
mentet göras.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 29* juni 2022 § 171 
Tjänsteskrivelse ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperi-
oden 2019–2022, för perioden 2021–2022”, daterad den 9 juni 2022, från 
kommunjurist Christian Sonesson och administrativa chef Johanna Lindhe.  

Förslag till revidering av ”Reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019 – 2022”, senast reviderad i kommunfullmäktige 2022-
02-14, § 15. 

 

Beslutet skickas till 
Anders Skoog, förvaltningschef  
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§ 102 
Medborgarförslag - Mindre solcellspark  
 
KS/2022:245   304 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Medborgarförslag inkommen den 30 juni 2022 översänds till kom-
munstyrelsen för beslut. 
 

- Medborgarförslaget ska vara behandlat senast i december 2022. 
 
 
Sammanfattning 
I medborgarförslag inkommen 30 juni 2022 föreslår förslagsställaren att en 
solcellspark upprättas på mark som kommunen äger vid Östra Gränsgatan. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag ”Mindre solcellspark” inkommen 30 juni 2022 från 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställare 
 
 
 
 
 

   

~OSBY 
~ KOMMUN 

■ 



 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 103 
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Osby kommun 
KS/2022:185   160 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Kommunfullmäktige fastställer följande lydelser i allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Osby kommun: 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 
§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av polismyndigheten. 
Fyrverkeripjäser får inte användas på offentlig plats, utan polismyn-
dighets tillstånd.  
Dock får fyrverkeripjäser utan generellt krav på tillstånd användas 
under tiden den 31 december kl. 21.00 - den 1 januari kl. 01.00.  
Tillstånd från polismyndigheten kan, om förhållandena är sådana 
som anges i 3 kap 7 § ordningslagen (1993: 1617), likväl krävas un-
der ovannämnda tid.  
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 
meter från boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter.   
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen upphävde 17 juli-2022 lydelsen i Osby kommuns ordningsfö-
reskrifter gällande § 18 andra och tredje stycket. 
Andra stycket: Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts 
utan tillstånd av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till 
klockan 01.00 följande dag.  
Tredje stycket: Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 
100 meter från förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksam-
heter eller kyrkogårdar och begravningsplatser.  
Lydelsen har därför ändrats utifrån Länsstyrelsens beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 164 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 106 
Tjänsteskrivelse ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, 
ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor” daterad den 26 
juli 2022, från säkerhetschef Kim Olsen 
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Länsstyrelsens beslut daterat 2022-07-14, gällande lokala ordningsföreskrif-
ter 
Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2022 § 73 
 
Beslutet skickas till  
Kim Olsen, säkerhetschef  
Länsstyrelsen 
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§ 104 
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022 
KS/2022:271   050 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
- Ny taxa för rengöring- och brandskyddskontroll antas enligt upprät-

tade förslag som är uppräknade till rätt nivå för 2022. Uppräkning 
har skett enligt sotningsindex utifrån Sveriges Kommuner och Reg-
ioners cirkulär 22:09. 

  
- Den årliga indexjusteringen enligt Svenska Kommunförbundets cir-

kulär 2002:83, daterat 2002-09-12, beslutas hädanefter av kommun-
styrelsen.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet handlar om taxa för brandskydd och berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommun har i sotningsavtal, daterat 1990-06-19, med nuvarande 
Skorstensfejarmästare Håkan Jacobsson kommit överens om att justering av 
sotningstaxa ska göras enligt sotningsindex.    

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2005, § 55, att taxan för brand-
skyddskontroll årligen skulle taxejusteras, precis som sotningstaxan tidigare 
gjorts, enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-
09-12.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utkommer årligen med cirkulär 
med årets sotningsindex för de kommuner som beslutat att tillämpa kom-
munförbundets cirkulär 2002:83.  

Osby kommun har inte justerat taxan för sotning och brandskyddskontroll 
enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83 sedan 2017, justering 
av taxan har uteblivit under dessa år. Räddningstjänsten föreslår att taxan 
omgående justeras till rätt nivå, med den höjning som hade gällt om taxan 
antagits till att börja gälla den 1 april 2022. Justering av taxan innebär att 
nuvarande taxa höjs med 8,58 %.  

Räddningstjänsten föreslår också att Kommunstyrelsen, med start 2022, 
beslutar om den årliga indexjusteringen.  
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Taxans konstruktion 

Avgifter för sotning/brandskyddskontroll i småhus bygger på principen de-
bitering av grundavgift, objektsavgift och tilläggsavgift. I grundavgiften 
ingår normalt för- och efterarbete samt körtid till/från objektet. Grundavgif-
ten grundar sig på schablontider för de olika momenten som ingår. Objekts-
avgiften bygger på schablontider (medeltid för rengö-
ring/brandskyddskontroll) för olika objekttyper. Tilläggsavgift tas ut i de 
fall ytterligare moment måste genomföras som inte ingår i grundavgift eller 
objektsavgift.  

Avgifter för övriga objekt (t.ex. imkanaler i restauranger) tas ut i form av 
inställelseavgift (grundavgift och objektsavgift) för värmepannor. Även 
denna avgift bygger på schablontider för värmepannor med olika effekt. För 
andra objekt (ej värmepannor), tas en avgift ut som motsvarar nedlagd tid.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
Förslaget innebär en höjning av avgifterna för sotning och brandskyddskon-
troll på 8,58 %. Detta innebär att timavgiften för sotning och brandskydds-
kontroll kommer höjas från 462 kr/h respektive 922 kr/h (taxa 2017-2018) 
till 502 kr/h respektive 1001 kr/h (2022-2023).  

I bilagor till ärendet återfinns de faktiska kostnaderna för respektive åtgärd 
och objekt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 163 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 107 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-08-12 
Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003778) om skydd mot olyckor 
2022-08-12 
Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003778) om skydd mot olyckor 
2022-08-12 

 

Beslutet skickas till  
Räddningschefen 
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§ 105 
Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för 
Osbybostäder AB 
KS/2022:22   006 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv, daterade 2022-
08-31, för Osbybostäder AB antas.  

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

 

Sammanfattning av ärendet 
Bolagsordning och ägardirektiv har uppdaterats/reviderats i enlighet med 
Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. De huvudsakliga 
förändringarna i styrdokumenten finns beskrivna i kommentarer i respektive 
dokument.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 167 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 104 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 juni 2022 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09 
Förslag ägardirektiv för Osbybostäder AB 2022-08-31  
Utkast med styrelsens synpunkter – Ägardirektiv för Osbybostäder 
Ägardirektiv för Osbybostäder AB antagen i kommunfullmäktige 2013-03-
18 
Förslag bolagsordning Osbybostäder AB 2022-08-31 
Utkast med styrelsens synpunkter – Bolagsordning Osbybostäder 
Bolagsordning för Osbybostäder AB beslutad av kommunfullmäktige 2013-
03-18 

 

Beslutet skickas till  
Petra Gummesson, kommundirektör 
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
Gunnar Elvingsson, controller 
Osbybostäder AB 

   

~OSBY 
~ KOMMUN 



 

Kommunfullmäktige  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-05  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 106 
Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för 
Fjärrvärme i Osby AB 
KS/2022:43   006 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

- Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv, daterade 2022-
08-31 för Fjärrvärme i Osby AB antas. 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

 

Sammanfattning av ärendet 
Bolagsordning och ägardirektiv har uppdaterats/reviderats i enlighet med 
Sveriges kommuner och regioners rekommendationer. De huvudsakliga 
förändringarna i styrdokumenten finns beskrivna i kommentarer i respektive 
dokument.  

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut den 31 augusti 2022 § 167 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 24 augusti 2022 § 104 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 juni 2022 § 95 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 
Förslag bolagsordning Fjärrvärme i Osby AB 2022-08-31 
Styrelsens synpunkter – Bolagsordning Fjärrvärme i Osby AB 
Bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB 
Förslag ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB 2022-08-31  
Styrelsens synpunkter – Ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB 
Ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB 

 

Beslutet skickas till  
Petra Gummesson, kommundirektör 
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
Gunnar Elvingsson, controller 
Fjärrvärme i Osby AB 
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§ 107 
Ordföranden har ordet 
 
 
 

- Dag Ivarsson (M), ordförande, sammanfattar senaste mandatperi-
oden samt sina 23 år som kommunfullmäktiges ordförande och tack-
ar politiker och tjänstemän för väl förberedda dragningar som har 
underlättat beslutsfattandet i Osby kommun. Dag Ivarsson passar 
även på att tacka Tomas Lovén som sedan många år tillbaka filmat 
och sänt kommunfullmäktige live vilket har gjort att kommunfull-
mäktige har kunnat nå väsentligt fler invånare. Dag Ivarsson hyllar 
den goda tonen och kamratskapet över partigränserna som funnits 
under hela tiden i Osby kommun. 

 
- Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande, tackar Dag 

Ivarsson på kommunens samt kommunfullmäktiges vägnar för den 
insats som Dag Ivarsson gjort för Osby kommun. Kommunfullmäk-
tiges ordförande avtackas för sina 23 år på ordförandeposten.  

 
- Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens ordförande, avtackar kom-

munfullmäktiges presidium för mandatperiodens insats. 
 

- Erling Persson (L) tackar Dag Ivarsson för hans insats som kom-
munfullmäktiges ordförande på Liberalernas vägnar. 

 
- Maria Owiredu (KD) tackar Dag Ivarsson för hans insats som kom-

munfullmäktiges ordförande på Kristdemokraternas vägnar.  
 

- Staffan Lutterdal (L) tackar Dag Ivarsson för hans insats som kom-
munfullmäktiges ordförande och för det arbetet som Dag Ivarsson 
gjort gällande fullmäktigeberedningarna under åren. 

 
- Daniel Landin (S) tackar Dag Ivarsson för hans insats som kommun-

fullmäktiges ordförande på Socialdemokraternas vägnar och tackar 
speciellt för insatsen under åren 2014-2018 då Socialdemokraterna 
styrde i Osby kommun.  

 
- Jan Kornemalm (SD) tackar Dag Ivarsson för hans insats som kom-

munfullmäktiges ordförande på Sverigedemokraternas vägnar.  
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