
 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(40) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-28  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 13:00 – 17:00  

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande,  
Daniel Landin (S), vice ordförande 
Dag Ivarsson (M) §§ 164 – 189 
Mats Ernstsson (C) tjänstgör för Dag Ivarsson (M) § 190 
Maria Owiredu (KD) via Teams 
Tommy Augustsson (S) 
Carl Bejvel (SD) 
Annelie Sebbe (S) tjänstgör för Arne Gustavsson (S) 
Sonja Svenle-Pettersson (M) tjänstgör för Lars-Erik Svensson (M) 
Agneta Malm (S) 
Hans Persson (SD) 
Kristof Pall (SD) tjänstgör för Jörgen Nilsson (SD) 
Ingmar Bernthsson (S) tjänstgör för Jonny Ahlqvist (S)  
Lotte Melin (C) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Mats Ernstsson (C) §§ 164–189 
David Mannheimer (L) 
Christer Larsson (S)  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Utvecklingsstrateg, Emma Frostensson 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Osby IK, Göran Dahlquist 
Osby IK, Bengt-Åke Dahlquist 
Lönsboda folkets park, Göte Johansson 

Utses till justerare Daniel Landin (S)   
 
Justeringens plats och tid 

Kansliet, kommunhuset i Osby kommun, måndag den 2 november 2020, klockan 
13.00.  

 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
164–190 

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

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

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2020-10-28  

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-03 Datum då anslaget tas ned 2020-11-25 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Robin Skoglund   
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Ärendelista 
 

  

§ 164 Upprop och protokollets justering 

§ 165 Godkännande av dagordning 

§ 166 Anmälningar 

§ 167 Anmälning av delegationsbeslut 

§ 168 Information 

§ 169 Avfallstaxa från och med 2021-01-01 - ÖGRAB 

§ 170 Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar 

§ 171 Ansökan om medel för trygghetsvandring 

§ 172 Ansökan om borgen Osby IK 

§ 173 Ansökan om borgen - Lönsboda Folkets hus och Parkförening 

§ 174 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022 - Förslag att inrätta ett näringslivsråd 

§ 175 Förslag till reglemente för näringslivsrådet, mandatperioden 
2019–2022 

§ 176 Nya delägare i IT- kommuner i Skåne AB - Sjöbo kommun och 
Bromölla kommun 

§ 177 Tidsplan och budget för handlingsplan till landsbygdsstrategi 

§ 178 Policy avseende markförsäljning Osby kommun 

§ 179 Osby kommuns politiska organisation från och med 2021-01-01 

§ 180 Organisationsförändringar och ny förvaltning 
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§ 181 Ekonomisk uppföljning september 

§ 182 Ram för upplåning fr o m 2021 

§ 183 Borgensram för de kommunala bolagen fr om 2021 

§ 184 Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1 
januari 2021 

§ 185 Utdelning från de helägda kommunala bolagen 

§ 186 Kommunal skattesats 2021 

§ 187 Tidsplan budgetprocess 2021 

§ 188 Begäran om tilläggsbudget från revisionen 

§ 189 Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, oktober 
2020 

§ 190 Ansökan om extra driftsbidrag - Stiftelsen Lekoseum 
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§ 164 
Upprop och protokollets justering 
 
 
Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S) till justerare, som tillsammans 
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justering äger rum måndag den 2 november 2020 
på kansliet i kommunhuset i Osby. 
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§ 165 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 166 
Anmälningar 
KS/2020:114   006 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Anmälningar läggs till handlingarna 
 
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar 
KS/2020:18 
Kranvattentävling 2020, regionfinal 6 oktober – hedersomnämnande för 
Osby kommun inkommen den 9 oktober 2020. 
 
Redovisning september 2020 inkommen den 15 oktober 2020 från SBVT. 
 
KS/2020:34 
Protokoll från styrelsemöte 2020-09-14 inkommen den 30 september 2020 
från ÖGRAB 
 
KS/2020:345 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 2020-09-17, § 55 
 
Delårsbokslut 2020 inkommen den 25 september 2020, från hälsa- och väl-
färdsförvaltningen. 
 
Delårsrapport augusti 2020 inkommen den 25 september 2020. 
 
KS/2020:35 
Protokoll styrelsemöte 2020-09-14, inkommen den 6 oktober 2020, från 
Fjärrvärme i Osby AB. 
 
KS/2020:368 
Information från politiker- och tjänstemannaråd 2020-10-09 inkommen den 
23 september 2020 från Skånetrafiken. 
 
Protokoll – politiker och tjänstemannaråd inkommen den 23 september 
2020, från Skånetrafiken. 
 
KS/2020:67 
Minnesanteckningar Ägarsamråd 2020-05-18 – UNIKOM inkommen den 
24 september 2020 från UNIKOM 
 
Agenda inför ägarsamråd 15 september – UNIKOM inkommen den 24 sep-
tember 2020 från UNIKOM 
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Minnesanteckningar Ägarsamråd 15 september 2020 inkommen den 24 sep-
tember 2020 från UNIKOM 
 
Upphandlingsplan 2020-01-01 – 2020-12-31 – UNIKOM inkommen den 24 
september 2020 från UNIKOM 
 
KS/2020:114 
Årsrapport Osby kommun 2019 – Skånes Luftvårdsförbund inkommen den 
16 oktober 2020, från Skånes Luftvårdsförbund  
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§ 167 
Anmälning av delegationsbeslut 
KS/2020:8   000 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Nedan angivna beslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens delegationsordning date-
rad 24 april 2019, § 90 samt reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019–2022. Nummer enligt delegationsordningen anges 
som förkortning (dlnr). 
 
Ekonomichef 
Beslut om firmateckning för bankcheckar och förladdade kort (2:13), 
KS/2020:134. 
 
Miljö- och byggchef 
Tillförordnad miljö- och byggchef för perioden 2020-10-12 – 2020-10-16. 
 
Kommundirektör 
Kompletterande beslut, beslutsattester. KS/2019:880. 
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§ 168 
Information 
 
Kommundirektör Petra Gummeson informerar kommunstyrelsen om de nya 
restriktionerna avseende COVID-19 som kommunen infört från och med 
den 26 oktober. Det informeras även om att kommundirektören firade fem 
år på Osby kommun och går igenom vad som har gjorts under dessa 5 år. 
 
 
Kommunstyrelsens ledamöter diskuterar hur den politiska verksamheten ska 
fortskrida under hösten 2020 med anledning av COVID-19. 
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§ 169 
Avfallstaxa från och med 2021-01-01 - ÖGRAB 
KS/2020:353   406 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Förslag på reviderad avfallstaxa, daterad den 6 oktober 2020, antas 
och börjar gälla den 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09, § 152 om avfallstaxa för Osby 
kommun. ÖGRAB (Östra Göinge renhållnings AB) inkom 2020-09-15 med 
förslag om att avgifterna justeras upp enligt förslag till ny avfallstaxa för 
Osby kommun, daterad 2020-10-06.  
ÖGRAB bedömer att avgifterna behöver höjas p.g.a. kostnadsökningar i och 
med de senaste upphandlingarna (1,7 miljoner per år) samt ökade kostnader 
för omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar p.g.a. 
höj-ning av taxan för vatten och avlopp (0,5 miljoner/år). Höjningarna före-
slås ske utöver årlig uppräkning enligt avfallsindex A 12: 1 MD. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-10-21, § 21. 
 
Skrivelse ” Förslag till nivåjustering avfallstaxa 2020,2021 och 2022”, in-
kommen den 15 september 2020 från ÖGRAB.  
 
Skrivelse ” Förslag på avfallstaxa 2021–2023”, inkommen den 15 septem-
ber 2020 från ÖGRAB. 
 
Skrivelse ” Underlag nivåjustering avfallstaxa 2021–2023” inkommen den 
15 september 2020 från ÖGRAB. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 170 
Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar 
KS/2020:394   020 

Kommunstyrelsens beslut 

- Osby kommun ingår i överenskommelse med Länsstyrelsen i Skåne, 
innebärande att Länsstyrelsen förbinder sig att verka som signal-
skyddschef åt kommunen. 

- Kommundirektören utses som behörig att ansvara för innehållet i 
överenskommelsen. 

- Administrativ chef utses till att vara kontaktperson för hanteringen 
av innehållet i överenskommelsen samt verka som biträdande signal-
skyddschef.   

- Kommundirektören får i uppdrag att teckna överenskommelse med 
Länsstyrelsen i Skåne avseende signalskyddschefsansvar. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn direkt, men beslutet kan ha indirekta effekter på barn. 

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. Signalskydd används för att skydda information som 
omfattas av sekretess eller annan information med högt skyddsbehov. I 
första hand gäller det myndigheter, regioner, kommuner, företag samt orga-
nisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlit-
ligt sätt. 

Kraven på kommunens signalskydd har blivit högre och det är därför som 
det är viktigt att kommunen utser ansvarig resurs för kommunens signal-
skyddsarbete. Denne blir ansvarig för kommunens signalskydd och att detta 
följer den nationella standarden. Kommunens signalskyddschef blir också 
en naturlig brygga mellan kommunens säkerhetsskyddsarbete (som Säker-
hetspolisen ansvarar för) och kommunens arbete med civilt försvar (som 
MSB och Försvarsmakten ansvarar för). 

För att säkerställa att kommunens signalskydd fungerar och upprätthålls i 
enlighet med gällande bestämmelser, ska kommunstyrelsen därför förordna 
en signalskyddschef och minst en biträdande signalskyddschef. Kommunens 
signalskyddschef rapporterar direkt till kommundirektören i frågor som rör 
signalskydd.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse avseende signalskyddschefsansvar”, 
daterad 2020-10-14, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Jo-
hanna Lindhe.  

Skrivelse ”Överenskommelse”, från Länsstyrelsen Skåne. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Länsstyrelsen Skåne, Ola Melin och Lars Persson 
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§ 171 
Ansökan om medel för trygghetsvandring 
KS/2020:395   070 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Avsätta max 75,000 kronor ur kommunstyrelsens medel för trygg-
hetsvandring. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 126. 
PowerPoint avseende trygghetsvandring. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef, Fredrik Johnsson 
Ekonomienheten 
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§ 172 
Ansökan om borgen Osby IK 
 
KS/2020:64   045 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Kommunen som borgensman ställer sig bakom att Osby IK:s lån ut-
ökas upp till 500,000. 

- Kommunen som borgensman ställer sig bakom att lånet är amorte-
ringsfritt de närmaste tolv månaderna.  
 

- Osby IK bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
den 9 december där de ska presentera en åtgärdsplan för hantering av 
den ökade skulden på 200,000 kronor.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 120. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 86 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-06-10, § 74 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 67 
 
Mail från Mikael Svensson inkommen den 8 maj 2020. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 173 
Ansökan om borgen - Lönsboda Folkets hus och 
Parkförening 
KS/2019:272   043 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Lönsboda Folkets hus och Parkförening (org.nr 737000–2300) bevil-
jas kommunal borgen på 1 000 000 kronor med en borgenstid till 
och med 31 oktober 2021. 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 121. 
 
Mail från Göte Johansson, inkommen den 6 oktober 2020. 
 
Skrivelse från Boverket inkommen den 9 oktober 2020. 
 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
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§ 174 
Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder 
för mandatperioden 2019–2022 - Förslag att inrätta ett 
näringslivsråd 
KS/2018:489   003 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen som 
skickar ut förslaget till samtliga partier för diskussioner och yttrande. 

Beslutsgång  
Efter diskussioner beslutar kommunstyrelsen enhälligt att ärendet återremit-
teras till kommunledningsförvaltningen som skickar ut förslaget till samtliga 
partier för diskussioner och yttrande. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn.  

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommun har sedan nya mandatperiodens start i sitt reglemente god-
känt inrättande av en näringslivs- och tillväxtdelegation som lyder direkt un-
der kommunstyrelsen. Delegationen har fungerat som ett beredande organ 
till kommunstyrelsen och hade inte mandat att fatta beslut. Sedan dess inrät-
tande har delegationen träffats minst fem gånger per år.  

För att få de önskade effekterna och förbättringar som var önskvärda vid de-
legationens inrättande, föreslås nu att näringslivs- och tillväxtdelegationen 
upphör och att ett näringslivsråd inrättas. Godkännande av ett näringslivsråd 
som lyder under kommunstyrelsen kommer att behandlas i ett separat 
ärende och ett särskilt reglemente för rådet kommer att tas fram i likhet med 
bland annat rådet för trygghet och hälsa (riktlinjer beslutade av kommunsty-
relsen 2017-05-17, § 98) samt kommunala pensionärsrådet och rådet för 
personer med funktionsvariationer (reglementen beslutade av kommunfull-
mäktige 2019-02-11, § 17 respektive 2019-03-11, § 16). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 123 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2019-2022, från och med den 22 september 2020”, daterad 
2020-07-01, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 
Lindhe. 

Utkast av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 
2019–2022, daterad 2020-07-01. 
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Beslutet skickas till 

Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Kanslichef, Amra Eljami 
Samtliga representerade partier i Osby kommun 
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§ 175 
Förslag till reglemente för näringslivsrådet, 
mandatperioden 2019-2022 
KS/2020:115   001 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen som 
skickar ut förslaget till samtliga partier för diskussioner och yttrande. 

 

Beslutsgång  
Efter diskussioner beslutar kommunstyrelsen enhälligt att ärendet återremit-
teras till kommunledningsförvaltningen som skickar ut förslaget till samtliga 
partier för diskussioner och yttrande. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet påverkar inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger 
grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva 
och hållbara kommuner och regioner. 

Dialogen mellan det lokala näringslivet och kommunen är en viktig förut-
sättning för att skapa ett gott näringslivsklimat. Genom att inrätta ett nä-
ringslivsråd skapas bättre förutsättningar för en närmare dialog och regel-
bundna möten mellan det lokala näringslivet och företrädare för Osby kom-
mun i frågor som rör näringsliv och tillväxt. Näringslivsrådet är en arena för 
samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen. Näringslivsrådet 
bidrar även till att stärka samverkan mellan skola och näringsliv.  

Näringslivsrådet ersätter Näringslivs- och tillväxtdelegationen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Näringslivsråd Osby kommun”, daterad 2020-08-27, från 
kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe. 

Utkast, Reglemente Näringslivsråd Osby kommun daterad 2020-08-27 

 

Beslutet skickas till 

Kanslichef, Amra Eljami 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Samtliga partier representerade i Osby kommun  
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§ 176 
Nya delägare i IT- kommuner i Skåne AB - Sjöbo 
kommun och Bromölla kommun 
KS/2020:355   001 

Kommunstyrelsens beslut 
 

- Avsiktsförklaringen angående Sjöbo kommun som ny delägare i IT 
kommuner i Skåne AB godkänns. 

- Avsiktsförklaringen angående Bromölla kommun som ny delägare i 
IT kommuner i Skåne AB godkänns.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 
ett gemensamt bolag med namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020 in-
trädde Osby som ny delägare i bolaget. 
Syftet med bolaget är att ägarkommunerna genom samverkan bättre ska 
klara en rad utmaningar som man står inför. De nuvarande ägarna har anta-
git bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv.  
Sjöbo kommun och Bromölla kommun har genom beslut i respektive kom-
munstyrelse uttryckt ett intresse att inträda som ny delägare i IT kommuner i 
Skåne AB. Av den anledningen har en avsiktsförklaring för att inleda en 
process kring ett ev. nytt delägarskap i bolaget arbetats fram av respektive 
kommun. 
Kommunstyrelserna i Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge 
kommun har genom beslut godkänt avsiktsförklaringarna för Sjöbo och 
Bromölla kommun.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Nya delägare i IT kommuner i Skåne AB (Unikom) – 
Sjöbo kommun och Bromölla kommun”, daterad 2020-09-25, från kansli-
chef Amra Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.  
 
Beslut ”Ny ägare IT kommuner i Skåne AB – Bromölla”, från Hörby kom-
mun, kommunstyrelsen 2020-09-14, § 203. 
 
Beslut ”Ny ägare IT kommuner i Skåne AB – Sjöbo”, från Hörby kommun, 
kommunstyrelsen 2020-09-14, § 204. 
 
Beslut ”Avsiktsförklaring angående Bromölla kommuns inträde som delä-
gare i IT kommuner Skåne AB”, kommunstyrelsen, 2020-09-09. 
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Beslut ”Ny delägare IT kommuner i Skåne AB – Bromölla kommun”, från 
Östra Göinge kommun, kommunstyrelsen 2020-09-09, § 73. 
 
Beslut ”Avsiktsförklaring IT kommuner i Skåne AB Unikom, avseende 
Sjöbo kommun och Bromölla kommun som delägare”, från Höörs kommun, 
kommunstyrelsen 2020-09-08, § 145.  
 
Beslut ”Avsiktsförklaring unikom.se, IT-kommuner i Skåne AB”, från 
Sjöbo kommun, kommunstyrelsen 2020-08-26, § 117. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Bromölla kommun 
Sjöbo kommun 
Höörs kommun 
Hörby kommun 
Östra Göinge kommun 
Unikom 
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§ 177 
Tidsplan och budget för handlingsplan till 
landsbygdsstrategi 
KS/2019:125   210 

Kommunstyrelsens beslut 

- Tidsplan och budget för handlingsplanen för landsbygdsstrategin för 
Osby kommun, fastställs 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte beröra barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-08 att anta landsbygdsstrategin för 
Osby kommun. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommundirek-
tören i uppdrag att ta fram en handlingsplan med genomförande plan till 
2022.  

Vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 september 2020 före-
slogs att arbetet med att ta fram en handlingsplan ska ske i dialog med de 
som bor, verkar och besöker kommunen. Dialogerna syftar till utveckling av 
hela kommunen då utvecklingen av landsbygden går hand i hand med ut-
vecklingen av kommunen som helhet. Frågan om tillväxtstrategi kan också 
lämpligen hanteras vid dialogerna. Eventuellt kan också samrådet vid nästa 
revidering av översiktsplanen samordnas med dialogerna. Dialogerna bör 
ske både i fysisk och digital form för att nå så många som möjligt som bor, 
verkar och besöker kommunen. 

Tidsplan: 

2020-10-15 – 2021-09-01.  Dialoger med de som bor, verkar och besöker 
kommunen 

2021-09-01 – 2021-10-01  Sammanställning av dialogerna  

2021-10-02 – 2021-11-01  Beslut i kommunstyrelsen om åtgärder 

2021-11-02 – 2022-12-31 Genomförande av åtgärder samt vidare dialo-
ger 

Budget:  

25% av en tjänst avsätts under ett år för att genomföra dialogmöten, sam-
manställningar med mera. 

25 tkr avsätts för omkostnader för dialoger, fika, hyra av lokaler med mera. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, tidsplan och budget för handlingsplan för landsbygdsstra-
tegin för Osby kommun, daterad 2020-10-05. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-08 om landsbygdsstrategi för Osby 
kommun 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör, Petra Gummeson 
Förvaltningschef, Mathias Karlsson 
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§ 178 
Policy avseende markförsäljning Osby kommun 
KS/2020:358   253 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige  
 

- Förslag till markanvisningspolicyn daterad den 2 september 2020 
från chef tekniska enheten Anders Edwall, antas. 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt 

Sammanfattning av ärendet 
Osby kommuns markanvisningspolicy behöver uppdateras då Osby kom-
mun numera markbereder flertalet av fastigheterna som går ut till försälj-
ning. Det gäller både småhustomter och industrimark. Krav och önskemål 
gällande byggklara tomter har ökat vilket innebär att valmöjligheten att 
köpa antingen råmark eller byggklar mark behöver införas.  

Att bereda mark för industri alternativt småhustomter är kostsamt och där-
med införs differentierade priser beroende på om marken är beredd eller 
inte.  
 
Gatuavgiften ersätts av en Exploateringsavgift.  
 
Exploateringsavgift 
Exploateringsavgiften ersätter den tidigare gatukostnadsavgiften. 
Exploateringsavgiften är en kostnad som består av Osby kommuns kostna-
der som uppstår vid exempelvis byggnation av gator, vägar, parker, grönom-
råden, lekplatser, markberedning, avbaning, uppfyllnad etc. vid och omkring 
området som ska försäljas. 
 
Exploateringsavgifter för byggklara småhustomter: 
Exploateringsavgiften för Osby tätort rabatteras under de första sex åren. 
Osby tätort  Utanför Osby tätort 
2020:  115 kr / kvm  115 kr / kvm 
2021:  119 kr / kvm  115 kr / kvm 
2022:  138 kr / kvm  115 kr / kvm 
2023: 157 kr / kvm  115 kr / kvm 
2024:  176 kr / kvm  115 kr / kvm 
2025: 195 kr / kvm  115 kr / kvm 
2026: 215 kr / kvm  115 kr / kvm 
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Exploateringsavgiften för råmark småhustomter: 
Hela Osby kommun 
100 kr / kvm 
 
Exploateringsavgiften för byggklar industrimark: 
Hela Osby kommun  
60 kr / kvm 
 
Exploateringsavgiften för rå industrimark: 
Osby tätort  Utanför Osby tätort 
20 kr / kvm  15 kr / kvm 
 
Exploateringsavgiften kan komma att förändras beroende på inflationen. 

Priserna framöver kommer att följa index som tidigare, men byggklar mark 
kommer att prissättas för småhustomter med 250 kr per kvm och industri-
mark 60 kr per kvm.  

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-09, § 84 

Tjänsteskrivelse ” Policy markanvisning” daterad den 3 september 2020 
från chef tekniska enheten Anders Edwall och förvaltningschef Mathias 
Karlsson. 

Skrivelse ”Policy för markanvisning” daterad den 2 september 2020 av chef 
tekniska enheten Anders Edwall. 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 179 
Osby kommuns politiska organisation från och med 
2021-01-01 
KS/2020:318   001 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till samhällsbyggnadsnämnden. 
Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via eventu-
ell delegation) organ till nämnden. 

- (Ärende)beredning inför samhällsbyggnadsnämnden tas bort och den 
uppgiften tillfaller arbetsutskottet. 

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegat-
ionsordning och se över en eventuell utökning av delegationen till 
arbetsutskottet. Detta ska se innan den nya organisationen träder i 
kraft. 

- Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utse ledamöter och er-
sättare i arbetsutskottet. 

- Ett arbetsutskott återinförs inför och till barn- och utbildningsnämn-
den. Arbetsutskottet fungerar som beredande och beslutande (via 
eventuell delegation) organ till nämnden. Om nämnden ska ha andra 
beredningar beslutas av nämnden själv. 

- Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att revidera sin delegat-
ionsordning och se över en eventuell utökning av delegationen till 
arbetsutskottet. Detta ska se innan den nya organisationen träder i 
kraft. 

- Hälsa- och välfärdsnämndens politiska organisation förändras inte, 
nämnden fortsätter med beredningar utan ett arbetsutskott.    

- HR-chefen får i uppdrag att se över arvodesreglementet så att nämn-
dernas presidier får samma arvode för ett arbetsutskott som vid en 
beredning.   

- Samtliga ändringar börjar gälla från och med den 1 januari 2021 och 
gäller mandatperioden ut. Om inget annat anges genom beslut vid ny 
mandatperiods början ska organisationen gälla även då.  

- Om kommunfullmäktige beslutar om ändrad organisation och inrät-
tande av extra förvaltning ska berörda nämnder se över då delarna 
och anpassa den politiska organisationen efter den nya förvaltnings-
organisationen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag till beslut från kommunstyrelseförvaltningen baserar sig på kom-
munstyrelsens diskussion angående den politiska organisationen som skedde 
på styrelsens sammanträde den 7 oktober 2020, § 155.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 128 

 
Tjänsteskrivelse ”Förslag till Osby kommuns politiska organisation från och 
med den 1 januari 2021”, daterad 2020-10-09, från kanslichef Amra Eljami 
och administrativ chef Johanna Lindhe.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-07, § 155. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 180 
Organisationsförändringar och ny förvaltning 
KS/2020:379   001 

Carl Bejvel (SD), Hans Persson (SD) och Kristof Pall (SD) deltar inte i 
beslutet 

Kommunstyrelsens beslut 

- Ny förvaltning, Arbete och välfärdsförvaltningen, bildas med två 
områden; Individ och familjeomsorg samt Arbetsmarknad, enligt bi-
fogad organisationsskiss.  

- Kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för Arbete och välfärdsför-
valtningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott blir beredande utskott.  

- Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till ett individut-
skott.   

- Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2021. 
 

Beslutsgång 
Dag Ivarsson (M) yrkar att vuxenutbildningen fortsatt ska vara under barn- 
och utbildningsnämnden. 

Niklas Larsson (C) med instämmande från Tommy Augustsson (S), Daniel 
Landin (S) och Maria Högberg Owiredu (KD) yrkar: 

- Ny förvaltning, Arbete och välfärdsförvaltningen, bildas med två 
områden; Individ och familjeomsorg samt Arbetsmarknad, enligt bi-
fogad organisationsskiss.  

- Kommunstyrelsen blir ansvarig nämnd för Arbete och välfärdsför-
valtningen, Kommunstyrelsens arbetsutskott blir beredande utskott.  

- Kommunstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare till ett individut-
skott.   

- Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2021. 
Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommun-
styrelsen har beslutat i enlighet med Niklas Larssons (C), m.fl. förslag till 
beslut. 

Reservation 
Dag Ivarsson (M) och Sonja Svenle-Pettersson (M) reserverar sig mot be-
slutet. 

Barnkonsekvensanalys 
Se bifogad barnkonsekvensanalys.  
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Sammanfattning av ärendet 
I december 2019 antog Kommunfullmäktige en strategi för Integration, ar-
bete och kompetensförsörjning. 2020-02-05 fick kommundirektören i upp-
drag av Kommunstyrelsen att se över Osby kommuns organisation för att 
säkerställa att kommunen har en effektiv och ändamålsenlig organisation för 
att uppnå strategins intentioner (§10).  

Under hösten 2020 har en organisationsöversyn genomförts. Inom ramen för 
denna har en kartläggning av nuläget gjorts. Det har genomförts intervjuer 
med nyckelpersoner i berörda förvaltningar. Det har även gjorts en om-
världsbevakning samt en genomgång av forskning på området. Utifrån detta 
har aktuellt organisationsförslag tagits fram. Förslaget innebär att en ny för-
valtning, Arbete och välfärdsförvaltningen, bildas med Kommunstyrelsen 
som ansvarig nämnd.  

I dagsläget ansvarar Kommunstyrelsen, Hälsa och välfärdsnämnden samt 
Barn- och utbildningsnämnden för diverse verksamhet på arbetsmarknads-
området och kan genom politiska beslut påverka verksamheternas inrikt-
ning.  

Medarbetarperspektiv 
En svaghet som framkommit är att de verksamheter som berörs i denna 
översyn, utgör en så liten del av sina respektive förvaltningar i nuvarande 
organisationsstruktur, att frågorna tenderar att försvinna till förmån för 
andra verksamheter.  

Vinsterna, de positiva effekterna, med att skapa en egen förvaltning är att 
uppdraget ges ett odelat fokus. Det blir tydligare ekonomiska ramar som 
styr, chefskapet blir tydligare och konkurrensen med andra verksamhetsom-
råde försvinner.  

Utifrån intervjuerna görs bedömningen att förslag till ny organisation har en 
hög legitimitet hos medarbetare. Bedömning görs att känslan av samman-
hang ökar för de medarbetare som nu föreslås flytta in i den nya förvalt-
ningen.  

Invånarperspektiv 
Förslaget innebär att hela Individ och familjeomsorgen flyttar till den nya 
förvaltningen. Att endast lyfta ur ekonomiskt bistånd i den nya förvalt-
ningen anses inte vara ett alternativ då det riskerar att påverka det sociala ar-
betet negativt.  

Föreslagen organisation skapar goda förutsättningar för en mer sammanhål-
len process från arbetslöshet, behov av ekonomiskt bistånd, rustande, stöd-
jande, sociala och kompetensutvecklande åtgärder, vilket gynnar och under-
lättar för de invånare som är i behov av insatser, stöd och hjälp.  

Utvecklingsperspektiv 
Ansvaret för frågor kopplat till arbetsmarknadsarbete och socialtjänst är 
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uppdelat mellan flera olika nämnder, det finns även en rad olika chefer på 
en rad olika nivåer som har ansvar för frågorna. Detta försvårar ledning och 
styrning av utvecklingsarbete och det finns en risk för att delarna sätts före 
helheten viket påverkar måluppfyllelse negativt.   

Arbete och välfärdsförvaltningen skulle bli en naturlig ägare av strategin In-
tegration, arbete och kompetensförsörjning och skulle således säkerställa ett 
aktivt utvecklingsarbete utifrån strategins intentioner med ansvar att sam-
ordna hela kommunens arbete för att människor lättare ska komma i arbete.  

Forskning visar att det krävs samordnande insatser inom fyra olika områden 
för att öka individer chanser att nå arbete; jobbfokuserade, kompetenshö-
jande, sociala och hälsorelaterade. I föreslagen organisation samlar vi ansva-
ret för alla dessa delar och kan således få en tydlig styrning och ledning för 
hela kedjan av insatser.  

Genom att ha det ekonomiska biståndet och arbetsmarknadsinsatserna i 
samma nämnd innebär det att nämnden får ansvar för hela kostnadskedjan: 
investeringar för att rusta individer för arbete ger en potentiell effekt i form 
av minskad kostnad för ekonomiskt bistånd för samma nämnd. 

Samverkansmodeller kommer att arbetas fram innan den nya förvaltningen 
träder i kraft, detta för att undvika att nya stuprör skapas i den nya organisat-
ionen.  

Utifrån översynen görs den sammantagna bedömningen att nuvarande orga-
nisationsstruktur inte bedöms vara effektiv och ändamålsenlig utifrån strate-
gins intentioner. Med anledning därav lämnas förslag på ny organisation där 
en ny förvaltning, Arbete och välfärdsförvaltningen skapas med Kommun-
styrelsen som ansvarig nämnd.  
Att få människor till egen försörjning är i en kommunal kontext en av de 
största utmaningarna framöver. Genom denna organisation skapar vi en 
möjlighet att ge det fokus som behövs med en gemensam styrning och led-
ning där frågorna får sin plats och sitt odelade fokus. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Översyn organisation – integration, arbete och kompe-
tensförsörjning”, daterad den 7 oktober 2020, från utvecklingsstrateg Emma 
Frostensson och kommundirektör Petra Gummeson. 

Organisationsskiss, daterad den 8 oktober 2020. 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör, Petra Gummeson 
Utvecklingsstrateg, Emma Frostensson 
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§ 181 
Ekonomisk uppföljning september 
KS/2020:2   041 

Kommunstyrelsens beslut 

- Budgetuppföljning per den 30 september 2020, godkänns. 
 

- Kommunstyrelsen uppmanar nämnder att fortsätta arbeta aktivt för 
att hålla budget. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten sammanställer budgetuppföljning efter september från 
nämnder och förvaltningar enligt tidplan för budgetuppföljning 2020. Hand-
lingar presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 
oktober. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 130. 

Tjänsteskrivelse ” Budgetuppföljning september 2020”, daterad den 5 okto-
ber den 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummesson. 

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ekonomienheten 
Kommunens nämnder 
Förvaltningschefer 
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§ 182 
Ram för upplåning fr o m 2021 
KS/2020:363   045 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Osby kommuns ram för upplåning år 2021 fastställs till 700 mnkr. 
Låneramen avser både nyupplåning och omsättning av befintliga lån. 
 

- Kommunens checkkredit ska uppgå till högst 20 mnkr för kommun-
koncernen.  

 

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2021 fastställs till 12 mnkr. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens låneskuld uppgår till 395 miljoner kronor (mnkr) per den 30 
september 2020. Beroende på investeringstakten under årets sista kvartal så 
kan det bli aktuellt att som högst låna ytterligare 25 mnkr. 

Belopp för upplåning i budget 2021 uppgår till 280 mnkr till följd av ett om-
fattande investeringsprogram. 

Förslaget är därför att låneramen fastställs till 700 mnkr för år 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Ram för upplåning”, daterad den 5 oktober 2020, från 
ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 
Borgensram för de kommunala bolagen fr om 2021 
KS/2020:364   045 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2021, borgen för 
respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med 
ett högsta belopp enligt nedanstående tabell. 

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 355 miljoner kronor 

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571-
3905 

  20 miljoner kronor 

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177     1 miljon kronor 

ÖGRAB, org nr 556176-1775   17,5 miljoner kronor 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har haft kontakt med de kommunala bolagen angående be-
hov av borgensram för det kommande året. 

Osbybostäder anhåller om oförändrad borgensram på 355 mnkr. 

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 20 mnkr vilket är minskning med 
20 mnkr jämfört med i år. Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr. 

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kom-
mun och Östra Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av 
total borgensram på 35 mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram. 

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne 
AB tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbe-
lopp för Osby uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell för-
ändring av borgensbeloppet handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga 
kommuner.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 132 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-06 

Anhållan från Fjärrvärme och Industrihus, e-post 2020-09-29 

Anhållan från ÖGRAB, e-post 2020-09-30 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 184 
Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr 
o m 1 januari 2021 
KS/2020:365   045 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Borgensavgift ska, fr o m 2021, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från 
Osby kommuns helägda kommunala bolag. 
 

- Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende borgenså-
taganden varje år och faktureras årsvis. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upp-
låning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ 
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en kom-
mun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när kom-
munen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2020 uppgått till 0,5% för 
de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB 
samt Industrihus i Osby AB) Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oför-
ändrad avgiftsnivå för år 2021. 

Borgensavgift för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 133. 

Tjänsteskrivelse ”Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 
1 januari 2021” daterad den 6 oktober 2020, från ekonomichef Gunnar El-
vingsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 185 
Utdelning från de helägda kommunala bolagen 
KS/2020:366   040 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till den genomsnitt-
liga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för 
Osbybostäder AB. 
 

- Utdelning till Osby kommun för 2020 fastställs till tre (3) procent på 
insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby 
AB. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna av kommunfullmäktige 
§ 26-28 2017, finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårs-
period ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsva-
rande 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står också att utdelning 
på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige årligen. 

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett all-
männyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdel-
ningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsva-
rar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs ut-
gång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska be-
stämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under före-
gående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet.  

Värdeöverföringar får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften 
av bolagets resultat för föregående räkenskapsår. 

Genomsnittlig statslåneränta för 2020 var den 30 september – 0,06 %. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14, § 134. 

Tjänsteskrivelse ” Utdelning från de kommunala bolagen”, daterad den 6 
oktober 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör 
Petra Gummeson. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(40) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-28  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 186 
Kommunal skattesats 2021 
KS/2020:255   040 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Den kommunala skattesatsen för år 2021 fastställs till 22,26kr/skat-
tekrona. (oförändrat) 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kom-
munfullmäktige om skattesats för nästkommande år senast under oktober 
månad. Den budget som antogs av kommunfullmäktige den 21 september 
2020 utgår från en skattesats på 22,26kr/skattekrona för nästkommande år. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 135. 

Tjänsteskrivelse ” Kommunal skattesats 2020”, daterad den 6 oktober 2020 
från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gum-
meson. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 187 
Tidsplan budgetprocess 2021 
KS/2020:384   041 

Kommunstyrelsens beslut 

- Tidplan och anvisning för arbetet med budget 2022 och flerårsplan 
2023–24 godkänns. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har tagit fram ett förslag 
till tidplan och anvisningar för budgetprocessen under 2021 gällande budget 
2022 och flerårsplan 2023–2024. 
Förslaget bygger på att kommunstyrelsen behandlar budgeten i juni och 
kommunfullmäktige fattar beslut i september. Formerna för budgetbered-
ningens arbete är i förslaget uppdelat i en informationsdel och i en mer kon-
kret beredningsdel. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Tidsplan för budget 2022 och flerårsplan 2023-24”, date-
rad den 6 oktober 2020, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommun-
direktör Petra Gummeson. 
 
Förslag till tidplan och anvisning för budget 2022 och flerårsplan 2023–24, 
daterad den 6 oktober 2020. 
 
 
Beslutet skickas till  
 
Ekonomienheten 
Kommunens nämnder 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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§ 188 
Begäran om tilläggsbudget från revisionen 
KS/2020:374   040 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

 
- Ett anslag på 70,000 för revisionens verksamhet för år 2020, god-

känns. 
- Omprövning sker igen nästa år. 
- Anslaget tas från KS medel till förfogande (vht 94 007) 

 
 
 
Beslutsunderlag 

Skrivelse” Ang. utökning av kommunrevisionens budget för innevarande 
år” inkommen den 25 september 2020 från Margot Malmquist. 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
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§ 189 
Redovisning av besvarade/obesvarade 
medborgarförslag, oktober 2020 
KS/2020:131   110 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 
2020, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

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

Fyra (4) medborgarförslag har inkommit sedan 17 mars 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 136. 

Tjänsteskrivelse ” ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarför-
slag oktober 2020” daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare Ro-
bin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse ” Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag oktober 
2020” daterad den 5 oktober 2020 från kommunsekreterare Robin Skog-
lund. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 190 
Ansökan om extra driftsbidrag - Stiftelsen Lekoseum 
KS/2020:386   046 

Dag Ivarsson (M) anmäler jäv i ärendet och Mats Ernstsson (C) tjänst-
gör i hans ställe. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen med moti-
veringen att Lekoseum ska inkomma med en redovisning om det 
gjorts andra ansökningar till de andra stiftarna i stiftelsen.   
 

- Museichef Ann Häljesgård bjuds in när ärendet ska behandlas igen. 
 
Beslutsgång 
Daniel Landin (S) yrkar: 

 
- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen med moti-

veringen att Lekoseum ska inkomma med en redovisning om det 
gjorts andra ansökningar till de andra stiftarna i stiftelsen.   

 
Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat i enlighet med Daniel Landins (S) förslag till beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-10-14, § 138 

Mail inkommit den 6 oktober 2020 från Ann Häljesgård. 
 
Resultatrapport fram till 2020-10-06, från Lekoseum 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Lekoseum 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Museichef, Ann Häljesgård 
 
 

 


