
 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(45) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 08:30 – 17:00  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande,  
Daniel Landin (S) vice ordförande 
Tommy Augustsson (S) 
Carl Bejvel (SD) 
Lars-Anton Ivarsson (M) 
Lars-Erik Svensson (M) §§ 22–41 
Dag Ivarsson (M) tjänstgör för Lars-Erik Svensson (M) §§ 42–51 
Arne Gustavsson (S) 
Roger Neckelius (S) tjänstgör för Jonny Ahlqvist (S) 
Agneta Malm (S) §§ 22-43,45-51 
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Agneta Malm (S) § 44 
Nicklas Mauritzsson tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD) 
Hans Persson (SD) 
Maria Owiredu (KD 
Lotte Melin (C)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Lars Andreasson (S) §§ 22-43,45-51 
Sonja Svenle-Pettersson (M) 
Ingmar Bernthsson (S) 
Ewa Bejvel (SD) 
Mats Ernstsson (C) 
Dag Ivarsson §§ 22–41  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Förvaltningschef, Emma Frostensson 
Nämndsekreterare, Amanda Svensson 
Planarkitekt, Kettil Svensson 
Kommunrevisionens ordförande, Margot 
Malmqvist 
Skåne Nordost, Ida Abrahamsson 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Säkerhetschef, Kim Olsen 
  Utses till justerare Daniel Landin (S)   

 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 14 mars 2022, klockan 13.00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
22–51 

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

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2022-03-09  

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 Datum då anslaget tas ned 2022-04-08 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 

Ärendelista 
 
§ 22 Upprop och protokollets justering 

§ 23 Godkännande av dagordning 

§ 24 Anmälningar 

§ 25 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 26 Information från förvaltningschef Emma Frostensson 

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

§ 28 Fastighetsinvestering Familjehuset 

§ 29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
vuxenutbildningen 2022 

§ 30 Årsredovisning, verksamhetsberättelse arbete och välfärd 2021 

§ 31 Information från Ida Abrahamsson, Skåne Nordost 

§ 32 Information från säkerhetschef Kim Olsen avseende tillgång i 
kommunhuset för förtroendevalda 

§ 33 Information från kommundirektör Petra Gummeson 

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

§ 35 Ny detaljplan Fiskalen 11 

§ 36 Utökat investeringbehov mark- och exploatering 

§ 37 Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral, Skåne Nordost 

§ 38 Förordnande biträdande signalskyddschef 
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§ 39 Förordnande av säkerhetsskyddschef 

§ 40 Årsredovisning och bokslut 2021 

§ 41 Instruktion till ombud årsstämma 

§ 42 Om- och tilläggsbudget 

§ 43 Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt 
boendeplatser 

§ 44 Ansökan om bidrag ur Annie Svenssons gåva 

§ 45 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen 

§ 46 Kompletterande budgetansvisningar inför budget 2023 

§ 47 Riktlinjer styrdokument 

§ 48 Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023–2026 

§ 49 Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar 

§ 50 Uppföljning intern kontroll Osby kommun 

§ 51 Plan för intern kontroll 2022, kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 22 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans 
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndag den 14 mars 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 23 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns 
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§ 24 
Anmälningar 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar har inkommit till kommunstyrelsens sammanträde: 
 
KS/2022:123 
Remissvar från Sydostlänkenintressanterna på Trafikverkets förslag till nat-
ionell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
KS/2022:51 
Styrelseprotokoll SBVT, 20 januari 2022 
Dagordning inför styrelsemöte SBVT, 17 februari 2022 
Resultaträkning januari – SBVT 
 
KS/2022:43 
Protokoll extra årsstämma, Fjärrvärme i Osby AB, 20 januari 2022 
 
KS/2022:62 
Samverkansavtal – Barnahus NÖ Skåne 
 
KS/222:67 
Skånetrafiken – Färdtjänst uppföljning 2021 H2, 18 februari 2022 
 
KS/2022:70 
Brev – Strömavbrott Östra Stenstorp, 31 januari 2022 
 
KS/2022:74 
Styrelseprotokoll – Samordningsförbundet Skåne Nordost, 14 februari 2022 
 
KS/2022:55 
Förslag till dagordning 24 mars, ÖGRAB, Årsstämma 
Kallelse Årsstämma, ÖGRAB 
 
KS/2022:128 
Organisationskarta – Barn- och utbildningsnämnden, 21 januari 2022 
Arkivbeskrivning – Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 22 februari 2022, § 19 
 
KS/2022:7 
Miljö- och byggnämndens beslut den 24 februari 2022, § 25  
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Miljö- och byggnämndens beslut den 24 februari 2022, § 26 
Miljö- och byggnämndens beslut den 24 februari 2022, § 27 
 
KS/2020:45 
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 22 februari 2022, § 18 
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§ 25 
Anmälningar av delegationsbeslut 
KS/2018:880   110 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
- Anmälda delegationsbeslut godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde: 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut Barn och Familj, januari 
Antal delegationsbeslut:42 
 
Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, januari 
Antal delegationsbeslut: 395 
 
Delegationsbeslut familjerätt, januari 
Antal delegationsbeslut: 16 
 
Delegationsbeslut IFO vuxna, januari 
Antal delegationsbeslut: 12 
 
Biträdande kommundirektör 
Beslutsattestant för ansvar 1080 
2022-01-26 
KS/2018:880 
 
Ekonomichef 
Beslut om lån (3.1) 
2022-01-28 
KS/2022:28 
 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
Ansökan om projektmedel (1.18) 
2022-02-07 
KS/2022:85 
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§ 26 

Information från förvaltningschef Emma Frostensson 

 
- Förvaltningschef Emma Frostensson informerar om aktuella händel-

ser inom arbete- och välfärdsförvaltningen och informerar även om 
kommande händelser våren 2022. Bland annat tas det upp om för-
valtningen fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2022. 
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§ 27 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete 
med att hjälpa personer till självförsörjning 
KS/2022:35   000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Svar enligt tjänsteskrivelse” Granskning av kommunens arbete med 
att hjälpa personer till självförsörjning från revisionen” daterad den 
26 januari 2022, antas och översänds till kommunrevisionen. 

 

Barnkonsekvensanalys 
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 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 
Kommunfullmäktige (Anmälan) 
Förvaltningschef, Emma Frostensson 
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§ 28 
Fastighetsinvestering Familjehuset 
KS/2022:41   700 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Lokalförändring av Familjehusets lokaler på Marklundavägen 8 C 
beställs av samhällsbyggnadsnämnden  

 
Barnkonsekvensanalys 
Se bifogad barnskonekvensanalys, daterad 2022-01-28. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 april 2021 har socialtjänsten en samlad öppenvård, Familjehuset. 
Syftet med att slå samman de två tidigare verksamheterna för öppenvården 
till en, var för att på ett enklare sätt kunna samordna insatser och lättare 
kunna skapa en helhetssyn kring familjer som var aktuella inom verksam-
heten. Sammanslagningen skulle även skapa en bredare kompetens i grup-
pen och det ge större möjligheter att ta tillvara de olika kompetenserna. 
Verksamheten skulle inte heller vara lika sårbar och det skulle bli lättare att 
upprätthålla kompetens. Den ökade bredden i kompetens förväntades även 
ge nya infallsvinklar i uppdragen samt skapa en ökad tillgänglighet för våra 
invånare. Att tillhöra samma grupp och ha en gemensam chef är framgångs-
faktorer för en bra samverkan. Studier har även visat att samverkan kan ge 
både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänster. 
På grund av trångboddhet tvingas Familjehuset idag bedriva sin verksamhet 
i tre olika lokaler, i Familjehusets lokaler, i kommunhuset samt i proviso-
riska lokaler på ovanvåningen på Lindhem.  
Förvaltningens bedömning är att ovan ej kan uppnås om arbetsgruppen inte 
kan verka i gemensamma lokaler. Det bedöms även finnas brister ur ett ar-
betsmiljöperspektiv. 

Finansiering 
Samhällsbyggnad kommer räkna ut investeringskostnad, hyra, städkostnader 
med mera samt skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen för vidare han-
tering i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 22 
 
Tjänsteskrivelse ”Fastighetsinvestering familjehuset”, daterad den 24 janu-
ari 2022, från enhetschef Mariana Möller och förvaltningschef Emma Fros-
tensson. 
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Barnkonsekvensanalys, daterad den 18 januari 2022. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningschef, Emma Frostensson 
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§ 29 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
vuxenutbildningen 2022 
KS/2022:54   615 

Kommunstyrelsens beslut 

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby Kom-
vux/Lärcenter, upprättad 2022-01-27 antas 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt då planen avser utbildning riktat till vuxna.  

Sammanfattning av ärendet 
Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska 
vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Skolan 
måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar i samband 
med verksamheten. 

Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i 
skollagen ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bed-
rivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn 
och elever. Det innebär att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgär-
der för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande 
behandling. Huvudmannen ska också se till att det varje år upprättas en plan 
mot kränkande behandling för varje verksamhet. 
Förvaltningen har upprättat ett förlag på en plan för diskrimring och krän-
kande behandling för Komvux.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 23 

Tjänsteskrivelse ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby 
komvux/Lärcenter”, daterad den 27 januari 2022 från rektor Marie Olsson 
och förvaltningschef Emma Frostensson. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby Kom-
vux/Lärcenter, daterad den 26 januari 2022  

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Emma Frostensson 
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§ 30 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse arbete och 
välfärd 2021 
KS/2022:86   040 

Kommunstyrelsens beslut 

- Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 för arbete och välfärds-
förvaltningens godkänns 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är en redovisning av föregående år och berör ej barn.  

Sammanfattning av ärendet 
En sammanställning av kommunstyrelsens årsredovisning för 2021 avse-
ende arbete och välfärdsförvaltningen har gjorts. Verksamhetsberättelsen 
behandlar årets händelser, måluppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid. 
Arbete och välfärdsförvaltningen landade på ett överskott i relation till bud-
get på 7 995 tkr.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 23 februari 2022, § 39 

Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning, verksamhetsberättelse arbete och välfärd 
2021” daterad den 7 februari 2022 från förvaltningschef Emma Frostensson. 

Stratsysrapport Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2021 arbete och väl-
färdsförvaltningen  

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef, Emma Frostensson 
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§ 31 
Information från Ida Abrahamsson, Skåne Nordost 
 

- Ida Abrahamsson, Skåne Nordost, informerar kommunstyrelsen om 
verksamhetens arbete och går igenom de beslutade strategierna som 
Skåne Nordost arbetar efter. Fokus ligger på kompetensförsörjning 
och Innovation och hållbar utveckling.  
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§ 32 
Information från säkerhetschef Kim Olsen avseende 
tillgång i kommunhuset för förtroendevalda 
 

- Säkerhetschef Kim Olsen informerar kommunstyrelsen om förtroen-
devaldas tillgång i kommunhusets olika delar. 
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§ 33 
Information från kommundirektör Petra Gummeson 
 

- Kommundirektör, Petra Gummeson informerar kommunstyrelsen 
om aktuella händelser för Osby kommun och även kommande hän-
delser för våren 2022. Det informeras bland annat om genomlysning 
av samhällsbyggnad, utredning av gymnasiekostnader samt om kri-
sen i Ukraina och hur det påverkar Osby kommun. Kommunen ge-
nomför med anledning av detta en översyn av skyddsrum, framta-
gande av beredskapsplan för flyktingmottagande och har skapat en 
informationssida på kommunens hemsida. 
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§ 34 
Ny detaljplan för del av Lönsboda 44:1 och del av 52:1 
KS/2022:117   214 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- 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. 
 
Beslutsunderlag  
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 samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.  
Förslag till detaljplan  
Plan- och genomförandebeskrivning  
Samrådsredogörelse 
Miljöteknisk utredning  
Bullerutredning  
MKN-vattenutredning  
Riskutredning  
Geoteknisk utredning Fastighetsförteckning 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 35 
Ny detaljplan Fiskalen 11 
KS/2022:119   214 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Förslag till detaljplan för Fiskalen 11, antas. 
 
Barnkonsekvensanalys  
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  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, den 22 februari 2022, § 12 
Plankarta  
Plan- och genomförandebeskrivning 
Granskningsutlåtande  
Fastighetsförteckning 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 

   



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(45) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 36 
Utökat investeringbehov mark- och exploatering 
KS/2022:127   420 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

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

 
 
Barnkonsekvensanalys  
Bedöms inte vara aktuellt.  
 
Beslutsunderlag  
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  
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
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§ 37 
Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral, Skåne Nordost 
KS/2022:45   400 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 

- 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. Avsiktsförklaringen 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 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 
Kommunfullmäktige 
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§ 38 
Förordnande biträdande signalskyddschef 
KS/2022:46   160 

Kommunstyrelsens beslut 

- Säkerhetschef Kim Olsen förordnas till Biträdande signalskyddschef. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Signalskydd är åtgärder i form av till exempel kryptografiska metoder som 
syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikat-
ions- och IT-system. Signalskyddet förekommer, förutom i säkerhets-
skyddsarbetet, även i kommunens arbete med civilt försvar. 

MSB beslutar om vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga aktö-
rer som ska tilldelas nationellt godkända signalskyddssystem. Sedan år 2019 
ingår därför landets alla samhällsviktiga myndigheter i projektet Säkra 
kommunikationer, där målet är att en ”Signe kryptodator” ska placeras ut i 
landets alla kommuner. Säkra kommunikationer samordnas regionalt av 
Länsstyrelsen Skåne. 
Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst FS 2019:2 ska en 
verksamhet som har ett signalskyddssystem även ha en signalskyddschef. 
Enligt tidigare beslut tillhandahåller Länsstyrelsen i Skåne signalskyddschef 
åt Osby kommun. Kommunen ska enligt överenskommelsen med Länssty-
relsen i Skåne utse en Biträdande signalskyddschef. 
Förordnandet som biträdande signalskyddschef innebär inte någon föränd-
rad anställning, men ska meddelas Länsstyrelsens signalskyddschef. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 25 

Tjänsteskrivelse ”Biträdande signalskyddschef” daterad den 26 januari 2022 
från administrativ chef Johanna Lindhe och kommundirektör Petra Gum-
meson. 

 

Beslutet skickas till 
Säkerhetschef Kim Olsen 
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§ 39 
Förordnande av säkerhetsskyddschef 
KS/2022:47   167 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Säkerhetschef Kim Olsen förordnas till Säkerhetsskyddschef. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter som kan ha betydelse 
för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) förtydligar 
de krav som Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer på kommunen. Verk-
samheter som omfattas av Säkerhetsskyddslagen ska ha en säkerhetsskydds-
chef.  
Säkerhetsskyddschefen rapporterar direkt till kommundirektören i frågor 
som rör kommunens säkerhetsskydd och ansvarar för att kontrollera att 
kommunens säkerhetsskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande lagar, 
förordningar och övriga nationella bestämmelser. Säkerhetsskyddschefen 
har också ansvar för att genomföra kommunens säkerhetsskyddsanalys.  
Förordnandet som säkerhetsskyddschef innebär inte någon förändrad an-
ställning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 26 
Tjänsteskrivelse ” Förordnade av säkerhetschef”, daterad den 26 januari 
2022 från administrativ chef Johanna Lindhe och kommundirektör Petra 
Gummeson. 
 
 
Beslutet skickas till 
Säkerhetschef Kim Olsen 
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§ 40 
Årsredovisning och bokslut 2021 
KS/2022:4   049 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 
hade god ekonomisk hushållning för år 2021. 

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 
har något negativt resultat att återställa 2021, godkänns. 

- Inte avsätta något belopp till resultatutjämningsreserven, RUR 

 

Beslutsgång 
Överläggning och beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå kommunfullmäktige inte 
avsätta något belopp till resultatutjämningsreserven, RUR 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn då det behandlar kommunens övergripande rappor-
tering av verksamhet och ekonomi för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2021 med bok-
slutshandlingar, balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd 
redovisning) och verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2021 är överlämnad till kommunens revisorer och revis-
ionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Osby kommun redovisar för år 2021 ett resultat på 37,1 mnkr. Resultatet 
efter balanskravsjusteringar uppgår till 23,4 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 av-
sätta belopp till resultatutjämningsreserven.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-23, § 27 

Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning och bokslut 2022” daterad den 14 febru-
ari 2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Presentation – Bokslut och årsredovisning 2021 



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(45) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-09  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Verksamhetsberättelse 2021 kommunstyrelseförvaltningen 
 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 41 
Instruktion till ombud årsstämma 
KS/2022:95   000 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 
årsstämmor, verksamhetsåret 2021, rösta för: 

 

1A. Osbybostäder AB. En utdelning på 319 800 kr, motsvarande summan av 
tillskjutet kapital, 26 000 000 kr, multiplicerat med den genomsnittliga 
statslåneräntan 2021, 0,23% plus 1 (en) procent. 

 

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

Styrelsen för Industrihus i Osby AB får i uppdrag att förbereda en nerlägg-
ning av bolaget med verkställighet på ordinarie bolagsstämma 2023. 

 

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

 

2. Osby Nova AB. Rösta för en avveckling av bolaget i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14. 

 

3. 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 stämmanenligt 
bolagsordningen ska behandla. 

 

Beslutsgång 
Yrkande 
Tommy Augustsson (S) yrkar enligt följande för punkten om Industrihus i 
Osby AB: 
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Att ge styrelsen för Industrihus i Osby AB i uppdrag att förbereda en ner-
läggning av bolaget med verkställighet på ordinarie bolagsstämma 2023. 

Lars-Erik Svensson (M) yrkar bifall till Tommy Augustssons förslag. 

Överläggning och beslut 
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de avser bifalla Tommy Au-
gustssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen gör så. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn eftersom det övergripande handlar om de kommu-
nala bolagens verksamhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för fram-
tagande av årsredovisning inkl sammanställd redovisning (koncernredovis-
ning) 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%), IT kommuner i Skåne AB, 
UNIKOM (ägarandel 25%, fr o m 1 november 17%). 

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på bolagens 
årsstämmor så ska kommunen lämna instruktion till ombud/ersättare inför 
stämman. 

Instruktion till kommunens ombud vid årsstämma i Osby Nova AB får anses 
ha givits genom kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, §   om avveckling 
av Osby Nova. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 29 

Tjänsteskrivelse ”Instruktion till ombud årsstämma”, daterad den 14 febru-
ari 2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 42
Om- och tilläggsbudget
KS/2022:11   041 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Budgetramar 2022 utökas enligt följande: 

Kommunstyrelsen 863 tkr 
Kommunstyrelsen  637 tkr 
Summa  1 500 tkr 

Miljö och byggnämnd             33 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnd      323 tkr 

Barn och utbildningsnämnd  1 936 tkr 
Barn och utbildningsnämnd  764 tkr 
Barn och utbildningsnämnd 450 tkr 
Summa 3 150 tkr 

Hälsa och omsorgsnämnd     1 345 tkr 
Totalt     6 351 tkr 

Finansiering sker enligt följande: 

Verksamhet 94008 Tilläggsbudget  1 000 tkr 
Verksamhet 94004 Skatteintäkter/bidrag, utökning av budget 5 351 tkr 
Totalt              6 351 tkr 

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

Beslutsgång 
Yrkanden 
Daniel Landin (S) yrkar att tilläggsbudgeten fördelas på följande sätt: 

Kommunstyrelsen  1 500 tkr 
Miljö- och byggnämnd 33 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnd 323 tkr 
Barn och utbildningsnämnd 1 936 tkr 
Hälsa och omsorgsnämnd 1 345 tkr 

5 137 tkr 
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Maria Högberg Owiredu (KD) yrkar på att begära 450 tkr i tilläggsbudget 
för drift för att behålla pedagogisk omsorg i Lönsboda.  

Ajournering  
Kommunstyrelsen begär ajournering. Mötet ajourneras mellan 15:03-15:17. 

Hans Persson (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beviljas äskade 
medel om 2700 tkr till grundsärskolan samt att kommunstyrelsen tilldelas 
1500 tkr avseende resursanställningar med tillägget att i det fall att Daniel 
Landins (S) yrkande vinner gehör tilldelas barn- och utbildningsnämnden 
764 tkr till grundsärskolan. 

Ajournering  
Daniel Landin (S) begär ajournering. Mötet ajourneras mellan 15.25-15.32. 

Överläggning och beslut 
Ordförande ställer Daniel Landins (S) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Daniel Landins (S) yrkande. 

Ordförande ställer Hans Perssons (SD) tilläggsyrkande mot avslag och fin-
ner att kommunstyrelsen har beslutat att avslå Hans Perssons (SD) yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Propositionsordning 1 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst avläggs för att bifalla Hans Perssons (SD) yrkande. Nej-röst avläggs 
för att avslå Hans Perssons (SD) yrkande. 

Omröstning 1 
Med 8 Ja-röster, 3 Nej-röster och 2 avstår från att rösta, bifaller kommunsty-
relsen Hans Perssons (SD) yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 
Carl Bejvel (SD) x   
Lotte Melin (C)  x  
Roger Neckelius (S) x   
Lars-Erik Svensson (M)   x 
Agneta Malm (S) x   
Nicklas Mauritzson (SD) x   
Lars-Anton Ivarsson (M)   x 
Arne Gustavsson (S) x   
Hans Persson (SD) x   
Maria Högberg Owiredu (KD)  x  
Tommy Augustsson (S) x   
Daniel Landin (S) x   
Niklas Larsson (C)  x  
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Överläggning och beslut 
Ordförande ställer Maria Högberg Owiredus (KD) yrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Maria Högberg Owi-
redus (KD) yrkande.  

Votering begärs och ska genomföras. 

Propositionsordning 2 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Ja-röst avläggs för att bifalla Maria Högberg Owiredus (KD) yrkande. Nej-
röst avläggs för att avslå Maria Högberg Owiredus (KD) yrkande. 

Omröstning 2 
Med 8 Ja-röster, 2 Nej-röster och 3 avstår från att rösta, bifaller kommun-
styrelsen Maria Högberg Owiredus (KD) yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 
Carl Bejvel (SD)   x 
Lotte Melin (C) x   
Roger Neckelius (S) x   
Lars-Erik Svensson (M)   x 
Agneta Malm (S)  x  
Nicklas Mauritzson (SD)   x 
Lars-Anton Ivarsson (M)  x  
Arne Gustavsson (S) x   
Hans Persson (SD) x   
Maria Högberg Owiredu (KD) x   
Tommy Augustsson (S) x   
Daniel Landin (S) x   
Niklas Larsson (C) x   
 

Barnkonsekvensanalys 
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 ombudgetering av pågående investerings-
projekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. Omdis-
ponering och förändringar av olika nämnders anslag kan också genomföras. 

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 
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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) 
Finansiering 
Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat 
behov av upplåning under året. 
 

Beslutsunderlag 
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 

Kommunfullmäktige 
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§ 43 
Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt 
boendeplatser 
KS/2021:1   041 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 
2022. 

 

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att bordlägga ärendet. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet behandlar budget på nämndsnivå och berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 146, om inrättande 
och finansiering av särskilt boende-platser, Solhem i Loshult.  

Som en del i finansieringen så beslutades om överföring av budgetmedel 
från nämndernas ramar i 2022 års budget. För kommunstyrelsen är beloppet 
863 tkr. 

Med hänvisning till utfallet i bokslut 2021, där arbete och välfärdsförvalt-
ningen visar ett överskott på ca 8 mnkr, är förslaget att kommunstyrelsens 
besparingsbelopp på 863 tkr ska finansieras i sin helhet genom minskning 
av arbete och välfärdsförvaltningens budgetram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 31 

Tjänsteskrivelse ”Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt 
boende-platser”, daterad den 15 februari 2022 från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-13, § 146  

Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 44 
Ansökan om bidrag ur Annie Svenssons gåva 
KS/2022:23   043 

Agneta Malm (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen i ärendet. 
Efter Agneta Malm (S) träder Lars Andreasson (S) in. 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 
utredning. 

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att återremittera ären-
det till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet handlar om bidrag från fond/stiftelse och berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen förvaltar sedan lång tid tillbaka Annie Svenssons gåva. Ur-
sprunget är en donation av skogsfastighet, Torslehult 1:7, i Visseltofta för-
samling. Såsom donationen är utformad är det ingen fond/stiftelse i tradit-
ionell mening utan tillgångarna ingår i kommunens egna kapital. 

Gåvans kapital består av avkastning från skogsfastigheten och uppgick vid 
årsskiftet 2021/22 till 1,8 mnkr. 

Fondens tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, sociala och 
kulturella ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av Vissel-
tofta församling. Tillgångarna får inte användas för ändamål, som enligt lag 
ska tillgodoses med skattemedel. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur gåvan efter bered-
ning av förvaltning som bestäms efter vad ansökan avser. 

Två ansökningar har kommit in gällande bidrag från Annie Svenssons gåva. 

En ansökan har kommit från Wisseltofta hembygdsförening gällande reno-
vering av Hembygdsgården. Ansökt belopp 120 000 kr. Ansökan har läm-
nats till barn och utbildningsförvaltningen för beredning. 

Den andra ansökan kommer från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget 
Wisseltofta vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening och gäller 
uppstartskostnader för friskola, Visseltofta Naturskola. Skolgruppen har 
ansökt om tillstånd hos Skolinspektionen och ärendet kommer att behandlas 
där under våren. 
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Förslaget är i detta läge att avvakta med beslut om bidrag till Skolgruppen 
tills dess att frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 32 

Tjänsteskrivelse ”Ansökan Annie Svenssons gåva” daterad den 15 februari 
2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Ansökan från Wisseltofta Hembygdsförening 2021-12-17 

Ansökan från Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 2021-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-10, § 89. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 45 
Verksamhetsberättelse 2021 för 
kommunstyrelseförvaltningen 
KS/2022:4   049 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen god-
känns enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2021 med bok-
slutshandlingar, balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd 
redovisning) och verksamhetsberättelser. 
Årsredovisning 2021 är överlämnad till kommunens revisorer och revis-
ionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. 
Osby kommun redovisar för år 2021 ett resultat på 37,1 mnkr. Resultatet 
efter balanskravsjusteringar uppgår till 23,4 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 av-
sätta belopp till resultatutjämningsreserven.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 40 

Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning och bokslut 2022” daterad den 14 febru-
ari 2022 från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Verksamhetsberättelse 2021 kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
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§ 46 
Kompletterande budgetansvisningar inför budget 2023 
KS/2021:329   041 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Förvaltningarna får i uppdrag att presentera budgetförslag till bud-
getberedningen som utgår från budgetram 2022 med konsekvensbe-
skrivning för påverkan på politiska mål, medarbetare/arbetsmiljö, 
invånare. 

 
- Som underlag till budgetberedningen får också förvaltningarna i 

uppdrag att presentera kostnadsförändringar kopplat till beräknade 
volymförändringar mellan 2022 och 2023 för följande verksamhets-
områden: 

o Förskola 
o Förskoleklass och grundskola 
o Fritidshem 
o Gymnasieskola 
o Äldreomsorg (ordinärt boende, särskilt boende) 
o Kostenheten (kopplat till volymförändringarna inom för-

skola, förskoleklass och grundskola, gymnasieskola) 
o Lokalvård (kopplat till förändrad lokalvolym) 
 

- Med budgetram 2022 avses de ramar som fastställts av kommun-
fullmäktige 2021-09-27 § 81, beslutet om finansiering och inrättande 
av särskilt boende-platser från kommunfullmäktige 2021-12-13 § 
146 samt kommunfullmäktiges beslut om tilläggsbudget 2022-03-28. 

 
- Budgetförslagen ska presenteras efter samråd i respektive nämnd. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Gunnar Elvingsson informerar kommunstyrelsens arbetsut-
skotts om kompletterande budgetanvisningar inför budget 2023. 
 
”Budgetförslagen ska presenteras efter samråd i respektive nämnd” ska tol-
kas enligt följande: 
Ärendet tas upp på nämndens maj-sammanträde som en informationspunkt. 
Förvaltningen redogör inför nämnden om sitt förslag. Efter genomgång och 
information så beslutar nämnden att sända förslaget vidare till budgetbered-
ningen. 
Det betonas att det är viktigt att förvaltningen har tät kontakt med sitt 
nämndspresidium under budgetarbetet. 
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Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige 
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§ 47 
Riktlinjer styrdokument 
KS/2021:357   001 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Skrivelse ”Riktlinjer styrdokument” daterad den 24 november 2021, 
antas. 

 

Barnkonsekvensanalys 
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 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 
Kommunfullmäktige 
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§ 48 
Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-
2026 
KS/2022:71   001 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 
2022. 

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att bordlägga ärendet 
till kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2022. 

Sammanfattning av ärende 
En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under 
perioden november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till 
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026.  Eventuella föränd-
ringar i den politiska organisationen kommande mandatperiod träder, efter 
beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023. 

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en 
omvärldsanalys där den politiska organisationen i liknande kommuner redo-
visades för gruppen.  

Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor: 

- Nämnder och utskott; vilka nämnder ska finnas och hur ser deras an-
svarområden ut 

- Antal ledamöter i nämnderna 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag 
som nu redovisas. 

Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att 
inga förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas 
de förslag som lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna. 

Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd 
få i uppdrag att anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och 
arbetsordningar till den nya organisationen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 36 

Tjänsteskrivelse ”Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-
2026” daterad den 13 februari 2022 från administrativ chef Johanna Lindhe 
och kommundirektör Petra Gummeson. 

Bilaga 1-Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13. 
 
Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad 
2022-02-13 
 
Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk or-
ganisation daterad 2022-02-14 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 49 
Taxa för kopiering och utlämning av allmänna 
handlingar 
KS/2022:100   040 

Kommunstyrelsens beslut 
Förlag till kommunfullmäktige 

 

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

- Kommunstyrelsen får besluta om redaktionella ändringar i taxan som 
ej avser taxeförändringar.  

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

Beslutsgång 
Dag Ivarsson (M) yrkar att betalning mot faktura ska vara möjligt för avgift 
överstigande 200 kronor. 

Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. 

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

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 50 
Uppföljning intern kontroll Osby kommun 
KS/2021:5   040 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och 
bolagens uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en tillfreds-
ställande intern kontroll 2021.  

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

Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvi-
kelser 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 rättvi-
sande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrol-
len 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 verksam-
heten 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 2021 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och 
kommunala helägda bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i 
nämndernas rapporter, följande noteringar har gjorts: 

- Samtliga nämnder arbetar med en riskanalys för att ta fram brutto-
risklista för val av internkontrollpunkter. Från denna lista väljs sedan 
de mest angelägna punkterna ut punkter för intern kontroll. 

- Redovisning av intern kontroll har i år för de flesta nämnder även 
skett i samband med delårsrapporten i augusti. 
 

Något som kan ytterligare förbättras i är den interna kontrollen är förtydli-
gande av de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som 
framkommer i den interna kontrollen. Inför kommande års interna kontroll-
arbete (2023) bör kommunstyrelsen överväga att ta fram några kommunö-
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vergripande kontrollpunkter, då många kontrollpunkter sträcker sig över 
samtliga förvaltningar och nämnder. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 37 
 
Tjänsteskrivelse ” Intern kontroll 2021”, daterad den 16 februari 2022 från 
verksamhetscontroller Cindy Balte och kommundirektör Petra Gummeson. 
 
Rapport - Intern kontroll uppföljning, kommunens nämnder 2021 
 
Rapport – Intern kontroll 2021, Fjärrvärme i Osby AB * 
 
Rapport – Intern kontroll 2021, Industrihus AB * 
 
Rapport – Intern kontroll 2021, Osbybostäder AB * 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomienheten 
Verksamhetscontroller, Cindy Balte 
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§ 51 
Plan för intern kontroll 2022, 
kommunstyrelseförvaltningen 
 
KS/2022:5   040 

Kommunstyrelsens beslut 

- Förslag till intern kontrollplan 2022, fastställs. 
 

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 
2022 för de olika verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 38 

Tjänsteskrivelse ” Intern kontrollplan 2022”, daterad den 16 februari 2022 
från verksamhetscontroller Cindy Balte och ekonomienheten Gunnar El-
vingsson. 

Förslag till intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Verksamhetscontroller, Cindy Balte 

 
 
 
 

 


