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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams, klockan 13:00 – 17:30 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande, 
Daniel Landin (S)
Tommy Augustsson (S)
Carl Bejvel (SD)
Dag Ivarsson (M) §§ 41–63 
Mats Ernstsson (C) tjänstgör för Dag Ivarsson (M) § 64
Arne Gustavsson (S) §§ 41–48
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S) §§ 49–64
Lars Andreasson (S) tjänstgör för Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M) §§ 41–45
Sonja Svenle Pettersson tjänstgör för Lars-Erik Svensson (M) §§ 46–64
Agneta Malm (S)
Ewa Bejvel (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD)
Hans Persson (SD)
Maria Owiredu (KD)
Lotte Melin (C) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Lars Andreasson (S)
Sonja Svenle-Pettersson (M) §§ 41–45
Ingmar Bernthsson (S) §§ 41–48
Kristof Pall (SD)
Mats Ernstsson (C) §§ 41–63

 

Tjänstepersoner m.fl.:
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Kommunrevisionens vice ordförande, 
Carl-Magnus Nilsson

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndag den 26 april 2021, klockan 13.00. 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 41–64

Robin Skoglund 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-27 Datum då anslaget tas ned 2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Robin Skoglund 
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 41 Upprop och protokollets justering

§ 42 Godkännande av dagordning

§ 43 Anmälningar

§ 44 Anmälning av delegationsbeslut

§ 45 Information

§ 46 Regionplan för Skåne 2022–2040

§ 47 Värdeskapande fastighetsförvaltning

§ 48 Avtal för medfinansiering - Objekt i cykelvägsplanen

§ 49 Motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult - 
Kristdemokraterna (KD)

§ 50 Säkerhetsskyddplan

§ 51 Säkerhetspolicy, Osby kommun

§ 52 Pandemiplan Osby kommun

§ 53 Budgetuppföljning mars

§ 54 Årsredovisning stiftelser 2020

§ 55 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2020

§ 56 Reviderad riktlinje för intern kontroll

§ 57 Svar på revisionens granskning om projektstyrning

§ 58 Ansökan om kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum Osby

§ 59 Styrgrupp BRIO-huset
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§ 60 Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare - 
mandatperioden 2019–2022

§ 61 Begäran om entledigande som ledamot i medborgarhusföreningen - 
Jessica Persson (S)

§ 62 Årsredovisning och ansvarsfrihet Östra Skånes hjälmedelsnämnd

§ 63 Årsredovisning och ansvarsfrihet för AV-Media Skåne

§ 64 Ansökan om hyresreduktion Lekoseum
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 41
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 26 april 2021, 
klockan 13.00 på kansliet i Osby.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 42
Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkänns men ändringarna att 13 ” Reglemente för 
Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019–2022, för 
perioden 2021–2022”, ärende 14 ” Delegationsordning för 
kommunstyrelsen mandatperioden 2019–2022”, ärende 15 ” 
Instruktion för kommundirektör” och ärende 25 ” 
Personalekonomisk redovisning” utgår från dagordningen samt att 
ärende 27 ” Årsredovisning och ansvarsfrihet Östra Skånes 
hjälpmedelsnämnd” och ärende 28 ” Årsredovisning och 
ansvarsfrihet AV-Media Skåne” läggs till på dagordningen.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 43
Anmälningar
KS/2021:100   191

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälningarna läggs till handlingarna.
- Överförmyndaren ska bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 

den 26 maj för att redogöra för den rapport som är framtagen från 
Länsstyrelsens Skåne.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har följande handlingar inkommit:

KS/2021:100
Protokoll inspektion överförmyndarverksamheten, från Länsstyrelsen Skåne

KS/2021:18
Redovisning Februari 2021, från SBVT
Protokoll styrelsesammanträde 2020-11-10, från SBVT

KS/2021:19
Rapport från bolagsstämma ÖGRAB

KS/2021:20
Protokoll styrelsesammanträde Fjärrvärme i Osby AB

KS/2021:21
Protokoll styrelsesammanträde 2021-01-15 Osbybostäder AB
Protokoll extrainsatt sammanträde 2021-03-16, från Osbybostäder
Protokoll styrelsesammanträde 2021-02-26, från Osbybostäder

KS/2021:22
Protokoll styrelsesammanträde, från Industrihus i Osby AB

KS/2021:23
Årsredovisning, inklusive bilagor, från Kommunassurans Syd

KS/2021:79
Årsredovisning, inklusive bilagor, från Lekoseum

KS/2021:82
Vägledning vid tredjelandsöverföring efter Schrems II-domen, från 
Sydarkivera

KS/2021:106
Personuppgiftsincident
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§ 44
Anmälning av delegationsbeslut

KS/2021:6   002

Kommunstyrelsens beslut

- Delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Nedan angivna beslut har anmälts till kommunstyrelsen:

Kontaktcentervägledare
Beslut om lotteritillstånd (1.34)
KS/2021:87

Kommundirektör
Beslutsattest miljö- och byggnämnden.
KS/2018:880

Kommundirektör
Organisationsförändring (reglemente).
KS/2020:249

Ekonomichef
Beslut om lån (3:1)
KS/2021:74

Kommundirektör
Beslutsattester arbete- och välfärdsförvaltningen
KS/2021:60

 

Comfact Signature Referensnummer: 1081619



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8(39)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 45
Information

- Kommundirektör Petra Gummeson informerar kommunstyrelsen om 
lägesbilden i kommunen. Det informeras bland annat om vilka 
åtgärder som har gjort med anledning av COVID-19.

- Förvaltningschef Mathias Karlsson informerar kortfattat om aktuella 
händelser avseende centrumplanen och om investeringsprojekt i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

- Johan Wendt ny räddningschef från och med 1 maj 2021 presenterar 
kortfattat om sig själv.

- Kultur- och fritidschef Fredrik Johnsson och Daniel Mattiasson från 
projektet fritidsbanken informerar om projektet och deras 
målsättning. 
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§ 46
Regionplan för Skåne 2022–2040
KS/2021:93   032

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande över förslag till 
regionplan för Skåne 2022-2040:

Det är av stor vikt att framhålla att regionplanen inte inskränker eller på 
andra sätt begränsar det kommunala planmonopolet. Regionplanen bör 
primärt vara en hjälp till kommunerna i deras arbete med fysisk planering.

Osby kommun vill vi lyfta vikten av att ha ett regionalt eller 
mellankommunalt perspektiv på åkermarken. Trots ambitioner att bevara 
värdefull åkermark tillåts i viss mån byggnationer på högklassig åkermark i 
västra Skåne, samtidigt som lågklassig åkermark ibland inte får bebyggas i 
exempelvis norra Skåne. Det är varken ändamålsenligt för 
livsmedelsproduktionen eller ortsutvecklingen i ett flerkärnigt Skåne. 
Regionplanen behöver ha en utgångspunkt som adresserar denna 
problematik och bör också peka ut tydliga planeringsprinciper för detta.

Under avsnittet bebyggelseutveckling behöver det också tydliggöras att 
byggnation på landsbygden som inte är sammanhållen måste kunna ske för 
exmepelvis utveckling av landsbygdsföretag eller byggnation av 
generationsboende.

På sidan 45 som behandlar blågrön infrastruktur omfattar Osby tätort ett 
grönområde i kartan. Detta långsmala grönområde som sträcker sig från 
Båstad och vidare mot Osby i öst behöver kortas ner för att inte omfatta 
Osby tätort. 

Osby kommun ställer sig bakom Skåne Nordost yrkande. 

Barnkonsekvensanalys
Ingen barnkonsekvensanalys behövs för detta ärende. 

Sammanfattning av ärendet
1:e januari 2019 ändrades plan och bygglagen och Region Skåne fick 
uppdraget att ta fram en regionplan. Regionplanen är en strategisk plan som 
omfattar hela Skåne. Tanken är att den ska visa Skånes samlade vilja och ge 
förutsättningar för utvecklingen av de fysiska strukturerna. Regionplanen 
kommer tillsammans med de kommunala översiktsplanerna att visa 
riktningen för hur det framtida Skåne ska se ut.
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Regionplanen för Skåne är ute på remiss (samråd) mellan 2020-12-01 – 
2021-04-31. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Regionplan för Skåne 2022-2040”, daterad den 26 mars 
2021 från planarkitekt Kettil Svensson och förvaltningschef Mathias 
Karlsson.

Beslutet skickas till

Planarkitekt, Kettil Svensson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 47
Värdeskapande fastighetsförvaltning
KS/2020:

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Igångsättning av projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning”, 
godkänns.

- Finansiering till projektet avseende 84 021 000 kronor i 
investeringsmedel hänskjuts till ordinarie budgetberedning.

Beslutsgång
Yrkande

Dag Ivarsson (M) yrkar att synpunkter från kommunens revisorer E&Y 
inhämtas avseende balansräkningen i underlaget.

Daniel Landin (S) yrkar avslag på Dag Ivarssons (M) tilläggsyrkande.

Överläggning och beslut
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att föreslå 
kommunfullmäktige:

- Igångsättning av projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning”, 
godkänns.

- Finansiering till projektet avseende 84 021 000 kronor i 
investeringsmedel hänskjuts till ordinarie budgetberedning.

Ordförande ställer därefter Dag Ivarssons (M) yrkande mot Daniel Landins 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 
Daniel Landins (S) yrkande.

Reservation
Dag Ivarsson (M) reserverar sig mot beslutet.
 
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Under våren och sommaren 2020 har kommunen genomfört en förstudie för 
att fastställa hur kommunens fastigheter ska förädlas.
Förstudien visar att det finns ett betydande behov av upprustning av 
byggnaderna för att göra dessa modernare samt för att uppnå lagstiftningens 
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och verksamheternas krav på arbetsmiljö, innemiljö och komfort. Därtill går 
det att effektivisera driftskostnaderna.
Kommunen har redan fattat ett beslut om en investeringsplan för 2021 tom 
2025 om 875 mnkr som omfattar nybyggnation och upprustning av 
befintliga fastigheter. Resultatet av denna förstudie visar det krävs 
ytterligare 84 mnkr för att kunna förädla fastighetsbeståndet fullt ut. 
En ytterligare investering i fastighetsbeståndet á 84 021 000 kr skulle 
innebära en synnerligen god förädling av fastighetsbeståndet och medföra 
en sänkning av den löpande driftsbudgeten med uppskattningsvis 5,6 mnkr 
årligen, förutom de kostnadsbesparingar övrig redan beslutad 
investeringsplan medför. 

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-14, § 35

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-31, § 31.

Tjänsteskrivelse ”Värdeskapande fastighetsförvaltning”, daterad 2021-03-
22, från fastighetschef Anders Edwall och förvaltningschef Mathias 
Karlsson.

Förstudierapport värdeskapande fastighetsförvaltning, daterad 2021-03-22, 
från samhällsbyggnad, fastighetschef Anders Edwall.

Bilaga - Handlingsplan för värdeskapande fastighetsförvaltning - Osby 
kommun, 2019-12-11.

Bilaga 1 - Fastighetsrapport Lönsboda sim och sporthall, daterad 2020-04-
29.

Energirevision Osby kommun Sim/Sporthall i Örkenedskolan, 2019.

Bilaga - Lagar Förädlingsrapport Osby kommun, daterad 2020-07-01.

Bilaga - Inneklimat Förädlingsrapport Osby kommun, daterad 2020-07-01.

Medfinansieringsintyg, projekt defininsierat av Interreg Öresund- Kattegat – 
Skagerrak.

40001 Fastighetsrapport Visseltoftaskolan, daterad 2020-06-22.

40006 Fastighetsrapport Visseltofta idrottsplats, daterad 2020-08-03.

41001 Fastighetsrapport Killebergskolan, daterad 2020-08-18.

41011 Fastighetsrapport Hemgården Killeberg, daterad 2020-06-22.

41012 Fastighetsrapport Killebergs idrottsplats, daterad 2020-08-03.

42001 Fastighetsrapport Hjärtasjötorpet, daterad 2020-08-11.

43007 Fastighetsrapport Briohuset, daterad 2020-08-10.
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43006 Fastighetsrapport kommunhus, daterad 2020-08-03.

43008 Fastighetsrapport Ekebo, daterad 2020-06-22.

43011 Fastighetsrapport Väktaren, daterad 2020-08-12.

43014 Fastighetsrapport Kundtoalett, daterad 2020-08-12.

44001 Fastighetsrapport Naturbruk norr, daterad 2020-08-04.

44008 Fastighetsrapport Naturbruk Öster, daterad 2020-08-04.

44013 Fastighetsrapport Naturbruk söder, daterad 2020-08-04.

44022 Fastighetsrapport Kommunförråd nya Osby, daterad 2020-08-05.

44038 Fastighetsrapport Lindhem, daterad 2020-08-04.

44042 Fastighetsrapport Stationshus Osby, daterad 2020-08-12.

44043 Fastighetsrapport Jenvägen, daterad 2020-08-12.

44045 Fastighetsrapport Idrottsplatsen Gamleby, daterad 2020-08-06.

45001 Fastighetsrapport Parkskolan, daterad 2020-08-19.

45007 Fastighetsrapport Toalett Spegeldammen, daterad 2020-08-12.

45008 Fastighetsrapport Fyrtoalett Prästängen, daterad 2020-06-26.

45013 Fastighetsrapport Osby Camping, daterad 2020-08-06.

46001 Fastighetsrapport Hasslarödssskolan, daterad 2020-08-07.

47001 Fastighetsrapport Klockarskogsskolan, daterad 2020-08-18.

47010 Fastighetsrapport Ekbacken, daterad 2020-06-26.

47020 Fastighetsrapport Lernia, daterad 2020-06-23.

47021 Fastighetsrapport Rackethall, daterad 2020-08-03.

48004 Fastighetsrapport Örkenedsskolan, daterad 2020-08-19.

48019 Fastighetsrapport Brandstation Lönsboda, daterad 2020-06-26.

48020 Fastighetsrapport Medborgarhuset i Lönsboda, daterad 2020-06-24.

48021 Fastighetsrapport Idrottsplatsen Lönsboda, daterad 2020-08-03.

48022 Fastighetsrapport Toalett väntsal Lönsboda, daterad 2020-06-26.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 48
Avtal för medfinansiering - Objekt i cykelvägsplanen
KS/2021:

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Uppdra åt kommundirektören att underteckna 
medfinansieringsavtalet, samt att kommunfullmäktige i 2022 års 
investeringsbudget avsätter 2 000 000 kronor till projektet.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Region Skåne håller på att ta fram en uppdaterad RTI-plan med tillhörande 
Cykelvägsplan. Just nu arbetar de utifrån att alla kommande cykelobjekt i 
planen ska finansieras till 100 % med statliga medel. Nästa plan (2022-
2033) blir en övergångsplan. 
Objekt där Trafikverket påbörjat planeringen och där det finns gällande 
avtal kring medfinansiering mellan Trafikverket och kommunerna kommer 
fortfarande att vara gällande enligt finansieringsupplägget i gällande plan, 
med ett 50/50 % upplägg mellan kommun och stat, vilket då är 
förutsättningen för objektet Lv 2101 Tranebodavägen, Lönsboda GC-väg 
(mellan Lönsboda Busstorg och Folkets Park). De har också valt att 
förutsätta en prioritering av de cykelvägsobjekt där det finns slutna avtal 
mellan Trafikverket och kommunerna. Frågan som ställs är då hur Osby 
kommun ställer sig till det objekt inom kommunen som ligger i 
Trafikverkets ordinarie verksamhetsplanering för att ta fram avtalsförslag. 
Osby kommun måste snarast meddela Trafikverket om man önskar 
genomföra projektet, ett avtal måste ha tecknats innan 30 juni 2021. Vid 
trafikmöte 2021-03-17 mellan Osby kommun och Trafikverket uppskattades 
kostnaden till 4 milj. kr. 
Trafikverket vill dock understryka att ett medfinansieringsavtal träffas på 
premissen av att kommunen och Trafikverket delar på den totala kostnaden 
när entreprenaden är avslutad och alla kostnader är kända. De tidiga 
uppskattade kostnaderna som skrivs in i avtalet är enbart indikatorer som 
inte tar hänsyn till om projektet försenas eller fördyras.
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-14, § 29
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-31, § 22.
Tjänsteskrivelse ”Avtal för medfinansiering – objekt i cykelvägsplanen”, 
daterad 2021-03-22, från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och 
förvaltningschef Mathias Karlsson.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 

Comfact Signature Referensnummer: 1081619



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16(39)

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2021-04-21 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 49
Motion - Cykelväg mellan Killeberg och Loshult - 
Kristdemokraterna (KD)
KS/2020:

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Motionen ”Cykelväg mellan Killeberg och Loshult – 
Kristdemokraterna” anses besvarad.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 §130 dnr: KS/2020:419 att 
remittera till samhällsbyggnad motionen från Maria Owiredu, 
Kristdemokraterna. 

Motionären anför följande:

- Att kommunen bygger en cykelväg mellan Loshult och Killeberg

- Att kommunen närmare undersöker eventuella alternativ för 
medfinansiering.

- Att kommunen för en dialog med Älmhult för att se om det finns 
intresse av att förena kommunerna med cykelväg.

Utredning
Vägen mellan Killeberg och Loshult är statlig vilket innebär att Trafikverket 
är väghållare. Cykelvägsprojekt längs statligt vägnät verkställs genom RTI-
planen med tillhörande cykelvägsplan. 

Projekten genomförs av Trafikverket och har fram tills nu medfinansierats 
till 50% av kommunen. Nu arbetar man dock utifrån att alla kommande 
cykelobjekt ska finansieras till 100 % med statliga medel. 

Osby kommun har i dagsläget ett objekt i nuvarande plan och ett förslag om 
en GC-väg mellan Killeberg och Loshult har presenterats. GC-vägen mellan 
Killeberg och Loshult kommer därmed framöver prioriteras högst.
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Angående Snapphaneleden, delen mellan Loshult och Älmhult, är denna väg 
i dagsläget enskild. En lantmäteriförrättning har initierats och kommunen 
avser föra en dialog med Älmhults kommun så fort väghållaransvaret är 
reglerat.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-04-14, § 31.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 2021-03-31, § 24.

Tjänsteskrivelse ”Motion – Cykelväg mellan Killeberg och Loshult – 
Kristdemokraterna (KD)”, daterad 2021-03-31, från trafik- och gatuingenjör 
Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson.

Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-23, § 130.

Skrivelse ”Medborgarförslag – Cykelväg mellan Killeberg och Loshult”, 
inkommen den 30 oktober 2020, från Maria Owiredu.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 50
Säkerhetsskyddplan
KS/2021:25   167

Kommunstyrelsens beslut

- Förslag på rutin ”Säkerhetsskyddsplan”, daterad 2021-03-22, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet kan beröra barn indirekt. 

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har tagit fram en säkerhetsskyddsplan som är till hjälp för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningscheferna/VD i deras 
arbete med säkerhetsskyddsfrågor och säkerhetsskyddsåtgärder. 
Säkerhetsskyddsåtgärder är informationssäkerhet, fysisk säkerhet och 
personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver 
verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Detta innebär att en 
verksamhet bland annat ska: 

- Tillse att behovet av säkerhetsskydd analyseras. 
(Säkerhetsskyddsanalys) 

- Tillse att säkerhetsskyddsåtgärder enligt ovanstående analys planeras 
och genomförs för att säkerställa det säkerhetsskydd som behövs 
med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga 
omständigheter. 

- Tillse att säkerhetsskyddet kontrolleras. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 37.

Tjänsteskrivelse ”Säkerhetsskyddsplan”, daterad 2021-03-22, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”Säkerhetsskyddsplan – Rutin”, förslag daterad 2021-03-22, från 
säkerhets- och beredskapssamordnare Jens Blomstrand. 
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Beslutet skickas till

Säkerhetsskyddschef
Säkerhets- och beredskapssamordnare, Jens Blomstrand 
Samtliga förvaltningschefer
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kommunjurist, Christian Sonesson (för kännedom)
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§ 51
Säkerhetspolicy, Osby kommun
KS/2021:89   167

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, antas.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet
Syftet med den framtagna policyn avseende säkerhet är att ange vad Osby 
kommun vill uppnå med sitt arbete med brottsförebyggande, säkerhet, 
säkerhetsskydd, informationssäkerhet, krisberedskap och civilt försvar samt 
hur ansvaret ska vara fördelat inom den kommunala organisationen. Policyn 
ska gälla för den hela kommunala organisationen och verksamheten, såväl 
nämnder, förvaltningar som kommunala bolag. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 38.

Tjänsteskrivelse ”Säkerhetspolicy, Osby kommun”, daterad 2021-03-22, 
från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Förslag till policy ”Säkerhetspolicy”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- 
och beredskapssamordnare Cecilia Alexandersson. 

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 52
Pandemiplan Osby kommun
KS/2020:113   160

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunjuristen får i uppdrag att se över om det är möjligt att ta 
beslut om dokument som är delvis maskerade på grund av 
sekretessbeläggning till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
maj 2021.

Förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, godkänns och antas. 

Beslutsgång
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsen enhälligt att kommunjuristen får 
i uppdrag att se över om det är möjligt att ta beslut om dokument som är 
delvis sekretessbelagda till kommunfullmäktiges sammanträde den 3 maj 
2021.

 

Barnkonsekvensanalys
Se barnkonsekvensanalys tillhörande ärendet, diarienummer KS/2020:113, 
daterad 2021-01-27.

Sammanfattning av ärendet
Den kommunövergripande handlingsplanen vid en pandemi beskriver 
kommunövergripande åtgärder vid en pandemi. Respektive 
förvaltning/bolag har separat handlingsplan för den egna verksamheten. 
Delar av pandemiplanen som finns med i beslutshandlingarna har 
sekretessmarkerats och maskats enligt 18 kap. 13 § OSL (2009:400). 
Säkerhets- och beredskapssamordnare redogör för de delar som inte är 
synliga. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 39.

Tjänsteskrivelse ”Pandemiplan, Osby kommun”, daterad 2021-03-24, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Riktlinje ”Pandemiplan”, daterad 2021-03-03, från säkerhets- och 
beredskapssamordnare Jens Blomstrand. 

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunjurist, Christian Sonesson
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§ 53
Budgetuppföljning mars
KS/2021:2   041

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på +0,8 mnkr i prognosen efter mars månad varav 
miljö- och byggnämnden – 0.7 samt hälsa- och omsorgsnämnden + 
1.5.

- Månadsuppföljningen godkänns och kommunstyrelsen uppmanar 
nämnderna att aktivt arbeta för att hålla budgeten

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Stratsysrapport – Uppföljning efter mars 2021”, från 
ekonomienheten.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
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§ 54
Årsredovisning stiftelser 2020
KS/2021:97   040

Kommunstyrelsens beslut

- Årsredovisningar 2020 för, av kommunen, förvaltade stiftelser 
godkänns.

- Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
att underteckna årsredovisningarna.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 
årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna. 
Revisionsföretaget EY har lämnat revisionsberättelse utan anmärkning för 
respektive stiftelse.

- Jacobssonska stiftelsen
- Jörn Svensson i Källsveds stiftelse
- Stiftelsen Ernestamska fonden
- Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans 

resestipendiefond
- Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond
- Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun
- Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond
- Stiftelsen Lukasfonden
- Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 43.

Tjänsteskrivelse ” Årsredovisning stiftelserna 2020”, daterad den 30 mars 
2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Sammanställning över stiftelser 2020

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Kommunrevisionen
Länsstyrelsens Skåne
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§ 55
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2020
KS/2021:96   040

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunens hel- och 
delägda aktiebolags verksamhet under 2020 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktplikt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de 
kommunala bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver 
verksamhet som överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de 
kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet så ska styrelsen 
lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i 
olika frågor. Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med 
bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. 
De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, 
Industrihus i Osby AB samt delägda bolaget IT kommuner i Skåne AB har i 
sina förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2020 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.

Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har 
gjort samma bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. Skåne Blekinge 
Vattentjänst AB (SBVT) har utfärdat ett fastställelseintyg.
Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen 
bedömningen att de kommunala bolagens respektive verksamheter har varit 
förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2021-04-07, § 45
Tjänsteskrivelse ”Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala 
bolagen 2020” daterad den 30 mars 2021 från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson.
Årsredovisning 2020 Osbybostäder AB
Årsredovisning 2020 Fjärrvärme i Osby AB
Årsredovisning 2020 Industrihus i Osby AB
Årsredovisning 2020 IT kommuner i Skåne AB
Protokollsutdrag ÖGRAB 2021-02-25 § 58.
Fastställelseintyg 2020 SBVT AB

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
De kommunala bolagen
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§ 56
Reviderad riktlinje för intern kontroll
KS/2021:55   040

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Riktlinje för intern kontroll enligt förslag 2021-02-12 fastställs.

- Policy för intern styrning och kontroll, beslut av kommunfullmäktige 
2018-09-03 § 85 upphävs.

- Riktlinje för intern styrning och kontroll, beslut av kommunstyrelsen 
2018-08-22 § 152 upphävs. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om en administrativ riktlinje.

Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina 
mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och 
rättvisande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna 
kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas.
I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas 
ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

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

Efter föregående års revisionsgranskning av intern kontroll fick 
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera gällande policy och 
riktlinjer.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett reviderat förslag till 
riktlinje för den interna kontrollen. Jämfört med gällande förslag och policy 
föreslås följande förändringar:

- Enbart ett dokument i form av riktlinjer anses tillräckligt i stället för 
både policy och riktlinjer.

- Förtydligande i hur den interna kontrollen genomförs i fyra moment: 

 Risk och väsentlighetsanalys

 Intern kontrollplan
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Uppföljning och åtgärder

Rapportering, både helår och delår

- En förändring av årsplanen där de olika aktiviteterna fördelas 
jämnare över året.

Riktlinjerna gäller även för kommunala bolag där kommunen är 
majoritetsägare. Förslaget till reviderade riktlinjer har översänts till VD:arna 
för de helägda kommunala bolagen som har inte har haft något att invända 
mot förslaget förutom några redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 46.

Tjänsteskrivelse ” Reviderade riktlinjer för intern kontroll”, daterad den 29 
mars 2021 från ekonomichef Gunnar Elvingsson 

Förslag till riktlinje för intern kontroll 2021-02-12

Gällande policy för intern kontroll

Gällande riktlinje för intern kontroll

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 32.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 57
Svar på revisionens granskning om projektstyrning
KS/2021:59   000

Kommunstyrelsens beslut
- Svar enligt tjänsteskrivelse ” Svar på revisionsrapport – granskning 

av projektstyrning”, daterad den 30 mars 2021, godkänns. 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera principerna 
för investeringshantering i samråd med samhällsbyggnadsnämnden 
senast till den 30 september 2021.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om administrativa rutiner och 
styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna har med hjälp av revisionsföretaget EY 
genomfört en granskning av kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens projektstyrning av investeringsprojekt.
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Stickprov 
har genomförts av två lokalbyggnationer.

Revisionen konstaterar att det finns upprättade principer för investeringar 
samt att det kompletterats med process för förändrade lokalbehov. 
Bedömningen är att rutinerna är i stort sett tillräckliga men att de inte följs 
helt och hållet. Likaså är rutinerna i flera avseenden inaktuella på grund av 
organisationsförändringar. Revisionen ser därför positivt på att 
samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat ett arbete med att skapa en struktur 
och stödmaterial för projektledning och projektstyrning.

Revisionens sammanfattande bedömning är att projektstyrningen behöver 
stärkas.

Utifrån genomförd granskning ger revisionen följande rekommendationer 
till kommunstyrelsen:

- Revidera principer för investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden.

- Fastställa hur uppföljning av investeringsprojekt ska ske samt 
definiera vad som utgör större projekt.

- Tydliggöra ansvarsfördelning mellan verksamheter vid 
genomförande av projekt.
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Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar med anledning av genomförd 
granskning senast 2021-04-15.

Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning och de iakttagelser som 
revisionen har gjort och avser att se över punkterna enligt revisionens 
rekommendationer. Förvaltningen föreslår att uppdrag ges att revidera 
principerna för investeringshantering i samråd med 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 48.
Tjänsteskrivelse, ” Svar på revisionsrapport – granskning av 
projektstyrning”, daterad den 30 mars 2021, från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

Revisionens missivbrev 2021-02-15

EY:s granskningsrapport 2021-02-15

Beslutet skickas till

Revisionen
Ekonomienheten
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 58
Ansökan om kommunalt bidrag till Nyföretagarcentrum 
Osby
KS/2021:83   040

Kommunstyrelsens beslut

- Nyföretagarcentrum beviljas årligt bidrag om 50 000 kronor.

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt

Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum inkom med ansökan om sitt årliga bidrag för stärkande 
av nyföretagande i Kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 49.
Tjänsteskrivelse ” Ansökan om kommunalt bidrag till nyföretagarcentrum 
Osby”, daterad den 29 mars 2021 från näringsutvecklare Jimmy Ekborg och 
administrativ chef Johanna Lindhe.

Ansökan från nyföretagarcentrum Osby.

Beslutet skickas till

Näringslivsutvecklare, Jimmy Ekborg
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§ 59
Styrgrupp BRIO-huset

Kommunstyrelsens beslut

Till den politiska styrgruppen avseende BRIO-huset utses:

Niklas Larsson (C)
Daniel Landin (S)
Arne Gustavsson (S)
Carl Bejvel (SD)
Lars-Erik Svensson (M)
Tommy Augustsson (S)
Lotte Melin (C)

Tjänstemannagruppen består av:

Kommundirektör, Petra Gummesson
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Museichef, Ann Häljesgård

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har valt att tillsätta en politisk styrgrupp att arbeta vidare 
med BRIO-husets framtida planer.

Beslutet skickas till

Samtliga valda
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§ 60
Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare - mandatperioden 2019-2022
KS/2018:671   000

Kommunstyrelsens beslut

- Osby kommun bedömer att det finns ett behov av borgerliga 
vigselförrättare inom kommunen och tillstyrker att förordnandena 
för såväl Petra Gummesson som Marika Bjerstedt Hansen förlängs.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Petra Gummesson och Marika Bjerstedt Hansen ansöker om att på nyttt 
förordnas som borgerlig vigselförrättare inom främst Osby kommun. 

Länsstyrelsen Skåne har den 28 januari 2020 gjort bedömningen att det för 
närvarande finns tillräckligt många borgerliga vigselförrättare i länet för att 
tillgodose det allmännas behov. Ansökningar från enskild kommer att avslås 
på grund av att det för närvarande inte finns något behov av ytterligare 
vigselförrättare i länet. Om någon kommun anser sig behöva ytterligare 
vigselförrättare kan den kommunen skicka in ett förslag på lämplig person 
för förordnande till Länsstyrelsen.

Då behovet anses föreligga för Osby kommun, mycket på grund av 
pandemin, ska därför kommunens beslut/protokollsutdrag skickas in till 
Länsstyrelsens tillsammans med ansökan från vigselförrättaren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Yttrande i anledning av ansökan om förlängt förordnande 
som borgerlig vigselförrättare”, daterad 2021-04-13, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Beslutet skickas till

Administrativ assistent, Camilla Persson
Länsstyrelsen Skåne (via Camilla Persson)
Kommundirektör, Petra Gummesson
Marika Bjerstedt Hansen 
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§ 61
Begäran om entledigande som ledamot i 
medborgarhusföreningen - Jessica Persson (S)
KS/2021:10   006

Kommunstyrelsens beslut

- Efter Jessica Persson (S) utses Daniel Landin (S) till ny ledamot i 
medborgarhusföreningen.

Beslutet skickas till

Daniel Landin
Medborgarhusföreningen
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§ 62
Årsredovisning och ansvarsfrihet Östra Skånes 
hjälmedelsnämnd
KS/2021:4   049

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2020 för Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, godkänns.

- Östra Skånes hjälpmedelsnämnd beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020.

Sammanfattning av ärendet 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd har inkommit med sin årsredovisning för 
godkännande och beslut om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Granskning av Östra Skånes hjälpmedelsnämnd”, inkommen den 
19 april 2021 från Kristianstads kommun.

Skrivelse ” Bokslut 2021”, inkommen den 19 april 2021.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 63
Årsredovisning och ansvarsfrihet för AV-Media Skåne
KS/2021:4   049

Kommunstyrelsens beslut
Förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2020 för AV-Media Skåne, godkänns.
- AV-Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning av ärendet
AV-Media Skåne har inkommit med årsredovisning 2020 för godkännande 
och beslut om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Skrivelse ” Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020”, 
inkommen den 13 april 2021 från AV-Media Skåne.

Årsredovisning 2020, inkommen den 13 april 2021 från AV-Media Skåne.

Revisionsberättelse 2020, inkommen den 13 april 2021 från AV-Media 
Skåne.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 64
Ansökan om hyresreduktion Lekoseum
KS/2021:48   046

Dag Ivarsson (M) anmäler jäv i ärendet, Mats Ernstsson (C) tjänstgör i 
hans ställe.

Kommunstyrelsens beslut

- Osby kommun som ägare förordar att Industrihus i Osby AB går 
med på hyresnedsättning till sina hyresgäster på 50% under första 
kvartalet 2021 samt andra kvartalet 2021 under förutsättningar att 
regeringen beslutat om detta stöd.

- Kommunstyrelsen i Osby kommun accepterar att Industrihus i Osby 
AB inte följer ägardirektiven vad det gäller att lämna ett positivt 
resultat.

Beslutsgång
Tommy Augustsson (S) yrkar att ”Kommunstyrelsen i Osby kommun 
accepterar att Industrihus i Osby AB inte följer ägardirektiven vad det gäller 
att lämna ett positivt resultat.”
Ordförande ställer Tommy Augustssons (S) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen har beslutet i Enlighet med Tommy 
Augustssons (S) yrkande.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om hyresavtal.

Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Lekoseum hyr lokal för sin museiverksamhet av Industrihus i 
Osby AB. Till följd av pandemins effekter på besöksnäringen har stiftelsen 
ansökt om hyresnedsättning med 50% under 6 månader.

Industrihus styrelse har valt att sända frågan vidare till bolagets ägare 
kommunen eftersom bolagets uppfattning är att ett beslut om 
hyresnedsättning strider mot ägardirektivet.

För att mildra de ekonomiska effekterna av den fortsatta pandemin har 
regeringen föreslagit att hyresstöd till utsatta branscher ska gälla för kvartal 
1 2021 på samma sätt som gällde för kv. 2 2020. Stödet utformas så att 
lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under kv. 1 
2021 ges kompensation med 50% av den nedsatta hyran. Regeringen 
avvaktar nu godkännande från EU för att sedan kunna fatta beslut.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 om att förorda Industrihus om att gå 
med på hyresnedsättning inom ramen för det statliga stödet. 
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Kommunstyrelsen beslutade då också om hyresnedsättning till Lekoseum 
gällande kommunens eget hyresavtal i BRIO-huset.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-04-07, § 44.
Tjänsteskrivelse ” Ansökan om hyresnedsättning från stiftelsen Lekoseum” 
daterad den 28 mars 2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson.

Brev från Industrihus i Osby AB 2021-01-22.

Beslutet skickas till

Industrihus i Osby AB
Stiftelsen Lekoseum
Ekonomienheten
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