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§ 72 

Upprop och protokollets justering 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Marika Bjerstedt Hansen (S) till ju-

sterare som tillsammans med utskottets ordförande, Niklas Larsson (C), 

justerar dagens protokoll. 

 

Ordförande meddelar att justeringen sker på måndagen den 15 juni 2020, 

klockan 09:00. 
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§ 73 

Godkännande av dagordning 

 

- Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

ärende ”Budget 2021, flerårsplan 2022-2023”, läggs till som punkt 

tolv (12), 

ärende ”Finansiella mål, budget 2021”, läggs till som punkt tretton 

(13), 

ärende ”Driftramar, budget 2021”, läggs till som punkt fjorton (14), 

ärende ”Investeringsbudget 2021”, läggs till som punkt femton (15), 

ärende ”Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021”, 

läggs till som punkt sexton (16) på dagordningen.  
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§ 74 

Ansökan om borgen Osby IK 

KS/2020:64   045 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Osby IK bjuds in till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

den 19 augusti 2020, eftersom de troligtvis då har mer information 

om åtgärder.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn eftersom föreningen också bedriver barn- och ungdoms-

verksamhet. Barnkonsekvensanalys finns ej.   

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun borgar sedan tidigare för ett lån på 300 000 kr till föreningen 

med en återbetalningstid på 7 år. Aktuell skuld är ca 230 000 kr. 

Ishockeyföreningen har som många andra föreningar drabbats av ekono-

miska svårigheter på grund av Corona-pandemin. 

Föreningen önskar därför hjälp av kommunen som borgensman med villko-

ren för lån hos banken: 

- Att lånet återställs till ursprungliga 300 000 kr. 

- Att lånet är amorteringsfritt de närmaste tolv månaderna. 

- Att totalt höja borgensförbindelsen till 500 000 kr. 

 

Kommunstyrelsen har 2020-05-27, § 86, tagit beslut om att kommunen som 

borgensman ställer sig bakom att föreningen Osby IK:s lån återställs till 

ursprungliga 300.000 kronor och att de har det amorteringsfritt i tolv måna-

der. Det beslutades även att representanter från Osby IK ska bjudas in till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 juni 2020 för att pre-

sentera en åtgärdsplan för den ökande skulden och eventuella övriga skul-

der.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-27, § 86. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 67. 

Mail från Osby IK ”Lån och borgen”, daterad 2020-05-08. 
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Protokoll ”Osby Ishockeyklubbs årsmöte tisdagen den 25 juni 2019”, inklu-

sive verksamhetsberättelse. 

 

Resultatrapport Osby IK för räkenskapsår 2019-05-01 – 2020-04-30, utskri-

ven 2020-05-04. 

 

 

Beslutet skickas till 

Kanslichef 

Ekonomichef 

Osby IK 
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§ 75 

Information 

 

Kommuninvest, Emil Mobäck, informerar om hur Osby kommun ligger till 

enligt Kommuninvests egna analyser och undersökningar. Material kommer 

att skickas till ekonomichef, Gunnar Elvingsson. 

 

Kommundirektör, Petra Gummesson, informerar om läget med covid-19 i 

Osby kommun. 

 

Tf. räddningschef, Emma Nordwall, introducerar sig. Hon informerar även 

om varför det hade varit bra med att samverka gällande räddningstjänst mel-

lan Osby och Hässleholm.  
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§ 76 

Ekonomisk uppföljning för maj 2020 

KS/ 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

 

- Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 

budgetavvikelse på – 14,5 mnkr i prognosen varav kommunstyrelse-

förvaltningen (KSF) -1,5, miljö och byggnämnden -0,1, barn- och 

utbildningsnämnden (BUN) – 3,8 samt hälsa- och välfärdsnämnden 

(HVN) -9,5.      

- Kommunstyrelsen följer utvecklingen nogsamt och uppmanar 

nämnderna att aktivt arbeta för att hålla budgetram. 

- Budgetuppföljning efter maj månad godkänns. 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 77 

Svar på remiss - Starkare kommuner - med kapacitet 
att klara välfärdsuppdraget (Kommunutredningen) 

KS/2020:107   001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen  

- Remissvar på utredning lämnas enligt skrivelsen ” Yttrande över be-

tänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsupp-

draget (SOU 2020:8)”, daterad 2020-05-27, från kanslichef Amra 

Eljami och ekonomichef Gunnar Elvingsson.  

- Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 sep-

tember 2020. 

Beslutsgång 

Niklas Larsson (C) yrkar följande på grund av att svarstiden för remissen 

ändrades till den 30 september 2020: 

- Remissvar på utredning lämnas enligt skrivelsen ” Yttrande över betän-

kandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

(SOU 2020:8)”, daterad 2020-05-27, från kanslichef Amra Eljami och eko-

nomichef Gunnar Elvingsson.  

- Ärendet behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 

2020. 

Ordförande ställer sitt yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet.  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté för att utar-

beta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina upp-

gifter och hantera sina utmaningar. Kommittén har arbetat under namnet 

Kommunutredningen. Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande i februari 

2020. Osby kommun är inbjuden att lämna synpunkter på förslaget. Remiss-

tiden var ursprungligen satt till den 26 juni 2020 men på grund av Corona-

pandemin så kommer remissvar t o m den 30 september att beaktas. 

För att kommunerna ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har 

en kapacitet som står i proportion till dels de uppgifter som ska utföras, dels 

till den service och välfärd som invånarna har rätt till. Kommunerna ställs 

dock inför stora utmaningar, bl a till följd av den demografiska utvecklingen 

och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen mellan kommuner ökar 
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avseende exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättning-

ar. En parlamentariskt sammansatt kommitté har därför haft regeringens 

uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att 

fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Utredningen har arbetat 

under namnet kommunutredningen. 

 

Enligt direktivet ska utredningens fokus vara att föreslå strukturella föränd-

ringar som stärker kommunernas kapacitet på lång sikt. Utredningen ska 

analysera fyra strukturella åtgärder: utökad samverkan, kommunsamman-

läggning, förändring av kommunernas uppgifter, asymmetrisk ansvarsför-

delning (att kommuner kan ha olika ansvar och uppdrag). 

 

Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande i februari 2020. Bland förslagen 

finns bland annat kommunsamverkan, fördjupad strategisk kommunsamver-

kan och kommunsammanläggning (på frivillig grund). Vid fördjupad sam-

verkan och ev. sammanläggning ska statsbidrag kunna utgå och även av-

skrivning av kommuners skulder ska kunna bli aktuellt. En statsbidragsprin-

cip införs innebärande att staten primärt ska använda andra medel än riktade 

statsbidrag för att styra kommunernas verksamhet. 

 

Utredningen förordar inte asymmetrisk ansvarsfördelning som heltäckande 

lösning men kan testas inom en begränsad försöksverksamhet. Utredningen 

förordar inga huvudmannaskapsförändringar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Remiss från Finansdepartementet – Starkare kommuner – 

med kapacitet att klara välfärdsuppdraget”, daterad 2020-06-02, från eko-

nomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra Gummesson.  

Yttrande över betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget” (SOU 2020:8), daterad 2020-05-27, från kanslichef 

Amra Eljami och ekonomichef Gunnar Elvingsson.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-05-18, § 71. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-03-25, § 46. 

E-post från Regeringskansliet ”Ang. remiss från Finansdepartementet (SOU 

2020:8) Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget – 

Svar senast 26 juni 2020”, inkommen 2020-04-02, avseende förlängt tid för 

remissvar till och med den 30 september 2020. 

Remiss ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

SOU 2020:8”, inkommen 2020-03-06, från Finansdepartementet.  

Remissmissiv ”Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsupp-

draget (SOU 2020:8)”, inkommen 2020-03-06, från Finansdepartementet.  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

12(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-10  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 
 

§ 78 

Ansökan om bidrag för 2020 - BRIS region Syd 

KS/2020:158   043 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- BRIS region Syd beviljas inte bidrag på 30.000 kronor.  

Beslutsgång 

Niklas Larsson (C) yrkar, med instämmande från Lars-Erik Svensson (M), 

att BRIS region Syd inte beviljas bidrag på 30.000 kronor. 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn, se tillhörande barnkonsekvensanalys daterad 2020-06-

01. 

Sammanfattning av ärendet 

Bris har inkommit med ansökan om bidrag för år 2020. Anledningen till 

detta är för att organisationen tror att coronapandemin kan få långtgående 

ekonomiska konsekvenser vilket skulle kunna drabba Bris som en ideell 

barnrättsorganisation. Bris vädjar därför till landets samtliga kommuner om 

att säkerställa barns rätt till stöd under hela coronakrisen genom följande tre 

prioriteringar: 

1. Stöd barn genom att stödja Bris 

2. Sprid barnvänlig samhällsinformation till barn 

3. Visa att kommunen bryr sig om barn. 

Bris region Syd ansöker därför om 30.000 kronor i bidrag för år 2020. 

Finansiering 

Bidrag för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelsens ordinarie 

budget för år 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ansökan om bidrag för 2020 – BRIS region Syd”, daterad 

2020-06-01, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna 

Lindhe. 

Barnkonsekvensanalys avseende ansökan om bidrag för 2020 – BRIS region 

Syd, daterad 2020-06-01. 

Ansökan om bidrag ”Bris – en samhällsbärande funktion för Sveriges två 

miljoner barn i coronakrisen”, inkommen 2020-03-27. 
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Årsberättelse 2018 för BRIS och följebrev, inkommen 2020-03-27. 

Exempel på vad barn lyfter i samtal med Bris om coronaviruset, inkommen 

2020-03-27.   

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 

Kommunfullmäktiges program för privata utförare 

KS/2020:104   003 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare” date-

rad den 28 april 2020, antas och börjar gälla 2020-09-22. 

Barnkonsekvensanalys 

Inte aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen (2017:725) 5 kap § 3 framgår det att kommunfullmäktige 

inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer avse-

ende kommunala angelägenheter där kommunen är huvudman och utförs av 

privata utförare. Programmet ska även omfatta på vilket sätt uppföljning och 

hur allmänheten ska få en rättvis insyn i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, date-

rad 2020-05-12, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef 

Amra Eljami. 

Skrivelse ”Kommunfullmäktiges program för privata utförare”, utkast date-

rad 2020-04-28, från kommunsekreterare Robin Skoglund.  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 

Motion - HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet - 
Marie Winther (V) 

KS/2019:369   000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige  

- Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen 

2019-12-12 från Marie Winther (V), anses besvarad med hänvisning 

till enheten för kultur och fritids arbete med certifiering. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet kan indirekt beröra barn. Dock görs ingen barnkonsekvensanalys i 

nuläget då mer fördjupning hade behövts mot kultur- och fritidsenhetens 

påverkan och vad HBTQ-certifiering innebär för barn.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionären har i sin motion föreslagit att hela kommunen HBTQ-

certifieras. Just nu är kultur och fritid, som tillhör barn- och utbildningsför-

valtningen, HBTQ-certifierade och har varit det sedan 2017. Certifieringen 

gäller i tre (3) år och går därmed ut under 2020. Kultur och fritidsenheten 

har redan bokat in en omcertifiering och kommer att genomföra denna under 

hösten för alla medarbetare inom enheten. För att bli certifierade måste ak-

tuella personer gå på utbildning som genomförs av Riksförbundet för homo-

sexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). 

Om hela kommunen ska HBTQ-certifieras så har RFSL kommit in med pre-

liminär siffra räknat på cirka 1000 medarbetare, en summa som ligger på 

totalt 2.000.000 kronor (2000 kronor per person). Deras förslag är också att 

utbildningen läggs under 2 års tid med en förvaltning i taget och i mindre 

grupper.  

Eftersom kultur och fritid ändå kommer att genomföra sin omcertifiering till 

hösten och ser det som en prioritering, är det förvaltningens bedömning att 

motionen anses vara besvarad med hänvisning till att kommunen arbetar 

med frågan. 

Finansiering 

Finansplan för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelsens ordina-

rie budget för år 2020.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Svar på motion – HBTQ-certifiering av kommunen i sin 

helhet – Marie Winther (V)”, daterad 2020-06-02, från kanslichef Amra 

Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 41. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 15. 

Motion ”HBTQ-certifiering av kommunen i sin helhet”, inkommen 2019-

12-12, från Marie Winther (V). 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 

Motion - Ringlinje runt Osby - Marie Winther (V) 

KS/2019:370   530 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut  
Förslag till kommunstyrelsen 

- Motion ”Ringlinje runt Osby”, inkommen den 12 december 2019, 

från Marie Winther (V), avslås. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen ”Ringlinje i Osby”, inkommen 12 december 2019, yrkar Marie 

Winther (V) att kommunen köper till en ringlinje runt Osby i enighet med 

motionens intentioner.  

Hösten 2016 diskuterades en ringlinje runt Osby. Skånetrafiken bedömde att 

linjen skulle ses som ett tillköp på grund av den låga kostnadstäckningsgra-

den. Kostnaden för kommunen skulle då uppgå till ca 2.5 miljoner kr/år.   

Kommunen har efterfrågat en ny uppdaterad kostnadsberäkning. 

Kommunstyrelseförvaltningen har för bedömning tagit hjälp av samhälls-

byggnadsförvaltningen som har lämnat in sin bedömning enligt skrivelse 

”Motion – Ringlinje runt Osby”, daterad 2020-05-29, från trafik- och gatu-

ingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karlsson. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Motion – Ringlinje runt Osby – Marie Winther (V)”, date-

rad 2020-06-02, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Jo-

hanna Lindhe. 

Skrivelse ”Motion – Ringlinje runt Osby”, daterad 2020-05-29, från trafik- 

och gatuingenjör Tomislav Kljucevic och förvaltningschef Mathias Karls-

son.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-18, § 42. 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-24, § 14. 

Motion ”Ringlinje i Osby”, inkommen 2019-12-12, från Marie Winther. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 82 

Budget 2021, flerårsplan 2022-23 

KS/2020:1   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

- För att skapa ett budgetutrymme att fördela till nämnderna görs föl-

jande ställningstaganden: 

- Belopp för tilläggsbudget och kommunstyrelsens medel minskas 

med 2 mnkr. 

- Beräkning av ytterligare statsbidrag med 7,1 mnkr 

- Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv (RUR) med 10 mnkr 

- Detta ger ett budgetutrymme att fördela till nämnderna med ca 11 

mnkr i 2021 års budget. 

 

Ledamöter som ej deltar i beslutet 
Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S) och Carl Bejvel (SD) 

avstår från att delta i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 
PowerPoint ”Budgetförutsättningar 2021-23, arbetsutskottets förslag 10 juni 

2020”. 
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§ 83 

Finansiella mål, budget 2021 

KS/2020:251   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- För år 2021 och 2022 budgeteras ett 0-resultat inklusive disponering 

av resultatutjämningsreserv på 10 mnkr per år. För 2022 ska årets re-

sultat uppgå till 1,0% (8,8 mnkr) av skatter och generella statsbidrag. 

Därefter är målsättningen att återgå till 2%. 

- Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av verksamhetens netto-

kostnader. 

- Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 

25% 

- All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt re-

sultat. 

Ledamöter som ej deltar i beslutet 
Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S) och Carl Bejvel (SD) 

avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Finansiella mål ska fastställas i samband med beslut om budget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Finansiella mål i budget 2021-23”, daterad 2020-06-08, 

från ekonomichef Gunnar Elvingsson.  
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§ 84 

Driftramar, budget 2021 

KS/ 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

 

- Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 24 juni 2020 för beslut. 

 

Ledamöter som ej deltar i beslutet 
Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S) och Carl Bejvel (SD) 

avstår från att delta i beslutet. 

 

Beslutsgång 
Niklas Larsson (C) yrkar att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 24 

juni 2020 för beslut. 

 

Ordförande ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. 
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§ 85 

Investeringsbudget 2021 

KS/2020:253   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Investeringsbudget för 2021 fastställs med följande belopp: 

 

Nämnd Belopp 

Kommunstyrelsen      7 240 000 kr 

Samhällsbyggnadsnämnden exkl vatten och avlopp 337 300 000 kr 

Barn- och utbildningsnämnden   12 300 000 kr 

Hälsa- och välfärdsnämnden        700 000 kr 

Samhällsbyggnad, vatten och avlopp   52 250 000 kr 

 

Ledamöter som ej deltar i beslutet 

Marika Bjerstedt Hansen (S), Arne Gustavsson (S) och Carl Bejvel (SD) 

avstår från att delta i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Investeringsbudget 2021”, daterad 2020-06-10, från eko-

nomichef Gunnar Elvingsson baserad på diskussioner i kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Sammanställning investeringsbudget, excel, 2020-06-05 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

23(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-10  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 
 

§ 86 

Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2021 

KS/2020:254   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade 

2020-06-10, antas. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med behandling av budget för 2021 så antas också övergripande 

ekonomistyrningsregler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Övergripande regler för ekonomistyrning budget 2021”, 

daterad 2020-06-08, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och 

kommundirektör Petra Gummesson.  

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2021, daterade 2020-

06-10. 
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