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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-08-31 

Plats och tid Sammanträdesrum Långa salongen, medborgarhuset Borgen, klockan 08:30-11:37 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande
Daniel Landin (S)
Jonas Mattsson (SD)
Lotte Melin (C) § 154-158, 161-169
Mats Ernstsson (C), tjänstgörande ersättare för Lotte Melin (C) § 159-160
Jonny Ahlqvist (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Agneta Malm (S)
Niklas Mauritzsson (SD), tjänstgörande ersättare för Jörgen Nilsson (SD)
Lars-Anton Ivarsson (M)
Roger Neckelius (S), tjänstgörande ersättare för Arne Gustavsson (S)
Kenneth Nordqvist (SD), tjänstgörande ersättare för Hans Persson (SD)
Tommy Augustsson (S) § 154-167
Lars Andreasson (S), tjänstgörande ersättare för Tommy Augustsson (S) § 168-169
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
Mats Ernstsson (C) § 154-158, 161-169
Lars Andreasson (S) § 154-167
Sonja Svenle Pettersson (M)
Ingmar Bernthsson (S)
Karin Augustsson (S)
Johannes Lindberg (SD)

Tjänstepersoner m.fl.:
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare
Petra Gummesson, kommundirektör
Johanna Lindhe, administrativ chef
Jessika Nilsson, utvecklingsstrateg
Cindy Balte, verksamhetscontroller
Karin Wikingsson, kommunikatör
Anna Olsson, HR-chef
Melissa Millbourn, verksamhetschef
Johan Wendt, räddningschef
Kim Olsen, säkerhetschef
Gunnar Elvingsson, ekonomichef 

Utses till justerare Daniel Landin (S) 

Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommun, 1 september 2022 klockan 13:00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 154-169

Amanda Svensson

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S)

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-31 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-02 Datum då anslaget tas ned 2022-09-25

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amanda Svensson Comfact Signature Referensnummer: 1437371
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-08-31 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 154 Upprop och protokollets justering

§ 155 Godkännande av dagordning

§ 156 Anmälningar

§ 157 Delegationsbeslut

§ 158 Information

§ 159 Medfinansiering Leader Östra Skåne

§ 160 Nominering till Leader Östra Skåne

§ 161 Granskning av Osby kommuns budgetprocess 2022

§ 162 Information angående arvodesreglementet

§ 163 Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022

§ 164 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby 
kommun

§ 165 Kommunalt partistöd 2023 samt redovisning av kommunalt 
partistöd 2021

§ 166 Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig vigselförrättare

§ 167 Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Osbybostäder AB

§ 168 Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby 
AB

§ 169 Arvodesreglemente

Comfact Signature Referensnummer: 1437371
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-08-31 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 154
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 torsdagen den 1 september 
2022, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.
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Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum
2022-08-31 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 155
Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut
 - Dagordningen godkänns med dessa ändringar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen medger att extra ärende tas upp 
under dagens sammanträde. Kommunstyrelsen medger detta.

Sammanfattning 
Följande extra ärende önskas tas upp:

Information angående arvodesreglementet
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§ 156
Anmälningar

KS/2022:250   006

Kommunstyrelsens beslut
 - Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit:

KS/2022:250
Sammanträdesprotokoll, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 2022-06-08

KS/2022:256
Sammanträdesplanering 2023, Regionfullmäktige, § 55 2022-06-14

KS/2022:258
Sammanträdesprotokoll, konstituerande styrelsemöte, Trygghetscentralen i 
Skåne Nordost AB, 2022-06-21

KS/2022:261
Information, ersättning för krisberedskap och civilt försvar, 2022-07-04

KS/2022:7
Meddelande, Turistförening, 2022-07-29
Lokalbehov, Örkenedsskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-07-
18

KS/2022:59
Information inför bolagsstämman, Riskhantering genom 
egenandelsprogram, Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Information inför bolagsstämman, nytt ägaravtal och ägardirektiv, 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Förslag till aktieägaravtal, 2022-07-18
Förslag till ägardirektiv, 2022-07-18

KS/2022:58
Sammanträdesprotokoll, Industrihus i Osby AB, 2022-06-21

KS/2022:43
Sammanträdesprotokoll, Fjärrvärme i Osby AB, 2022-06-28
Sammanträdesprotokoll, Fjärrvärme i Osby AB, 2022-08-1
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§ 157
Delegationsbeslut

KS/2022:154   000

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut godkänns

Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde:

Delegationsbeslut, ekonomichef 
Antal delegationsbeslut: 1

Delegationsbeslut Barn och Familj, juni och juli 
Antal delegationsbeslut: 55 och 38 

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd, juni och juli
Antal delegationsbeslut: 698 och 377 

Delegationsbeslut familjerätt, juni och juli 
Antal delegationsbeslut: 7 och 15 

Delegationsbeslut IFO vuxna, juni och juli
Antal delegationsbeslut: 21 och 22

Delegationsbeslut, förvaltningschef arbete och välfärd 
Antal delegationsbeslut: 1

Delegationsbeslut, rektor
Antal delegationsbeslut: 77
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§ 158
Information
 

- Administrativ chef Johanna Lindhe informerar kommunstyrelsen om 
aktuella händelser inom Osby kommun. Det informeras bland annat om 
sommaren 2022, personalförändringar inom kommunstyrelseförvaltningen 
och rekryteringar i kommunen, vad som är på agendan i höst och en resa 
som kommunstyrelsen ska göra för att besöka kommunens verksamheter.
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§ 159
Medfinansiering Leader Östra Skåne

KS/2022:240   110

Lotte Melin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Mats Ernstsson 
(C) träder in som ordinarie ledamot.

Kommunstyrelsens beslut 

- Osby kommun kommer att medverka till Leader Östra Skåne 2023-
2027 och kommer för perioden att avsätta sin andel på 1 265 817 
kronor enligt betalplan.

- Budgetbeloppet finansieras inom kommunstyrelseförvaltningens ram

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet
Osby kommun skrev den 5 juni 2021 på en avsiktsförklaring om att stå 
bakom arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsstrategi för fortsatt 
samarbete inom Leader område Skånes Ess för 2023-2027. Jordbruksverket 
signalerade därefter att det för kommande programperiod inte skulle finnas 
så många leaderområde i Skåne och att det var nödvändigt med ett 
samgående inför den nya perioden för att överhuvudtaget få möjlighet att 
arbeta med leadermedlen. Ett beslut har därför tagits av respektive LAG om 
att slå ihop de tre områdena Skånes Ess, Leader LAG PH och LEADER 
Sydöstra Skåne till Leader Östra Skåne för perioden 2023-2027. 

Den 3 juni 2022 meddelade Jordbruksverket att Leader Östra Skåne 
prioriterats som ett leaderområden för åren 2023-2027. Den tilldelade 
budgeten på 67 055 177 kronor finansieras till 67% av Jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och svenska staten. Dessa medel kommer att 
möjliggöra arbetet med att ta emot och bevilja projektansökningar som 
gynnar den lokala utvecklingen i området.

För att kunna erhålla startbesked krävs en övrig offentlig medfinansiering, 
s.k. LAG-pott, på 33% av den tilldelade budgeten, vilket innebär 22 128 208 
kronor för Leader Östra Skåne. Osby kommuns medfinansiering uppgår 
under programperioden till totalt 1 265 817 kronor vilket motsvarar 5,7% av 
den totala medfinansieringen. 

Comfact Signature Referensnummer: 1437371
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Finansiering
Interimsstyrelsen för Leader Östra Skåne har föreslagit att 
medfinansieringen fördelas mellan ingående kommunerna med 
utgångspunkt i antalet landsbygdsinvånare i kommunen. Respektive andel 
fördelas i en betalplan och faktureras årligen under programperioden 2023 - 
2027.

Förslag till betalplan Osby kommun:

2023-01-31: 126 583* kronor

2024-01-31: 253 163 kronor

2025-01-31: 253 163 kronor

2026-01-31: 253 163 kronor

2027-01-31: 253 163 kronor

2028-01-31: 126 582 kronor

*det ligger endast ett halvt årsbelopp 2023 i och med att det är aviserat 
samma belopp för 2023 i offentlig medfinansiering till Leader som under 
2016 - 2022. För Osby kommun blir det under 2023 oförändrat belopp på 
199 000 kronor varav 72 419 kronor är sista offentliga medfinansieringen 
till Skånes ESS.  

Från och med 2024 innebär förslaget ett utökat budgetbelopp på c:a 50 000 
kronor om året. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 102 2022-08-24

Skrivelse ”Avsiktsförklaring – förberedande stöd inom Leader 2023-2027”, 
2021-06-05

Skrivelse ”Leader Östra Skåne – utvecklingsstrategi 2023-2027 – Version 
1”, oktober 2021. 

Skrivelse från Leader Östra Skåne ”Brev Leader Östra Skåne – till 
kommunledningen”, 2022-06-20

E-post ”Information om medfinansiering – Skånes Ess”– 2022-06-22

Tjänsteskrivelse ”Fortsatt samarbete och medfinansiering för Leader Östra 
Skåne”, 2022-06-22

Comfact Signature Referensnummer: 1437371
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Beslutet skickas till 
Leader Östra Skåne
Kommunstyrelseförvaltningen, Ekonomi- och utvecklingsenheten 

Comfact Signature Referensnummer: 1437371
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§ 160
Nominering till Leader Östra Skåne

KS/2022:240   110

Lotte Melin (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Mats Ernstsson 
(C) träder in som ordinarie ledamot.

Kommunstyrelsens beslut
- Jessica Nilsson, utvecklingsstrateg, nomineras till offentlig part 

ersättare i Leader Östra Skåne

Sammanfattning
Jordbruksverket beslutade i juni 2022 att Leader Östra Skåne prioriterats 
som ett leaderområden för åren 2023-2027. Interrimvalberedningen för 
Leader Östra Skåne har föreslagit att Jessica Nilsson, utvecklingsstrateg 
nomineras till offentlig part ersättare för Osby kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ” Nominering till offentlig part ersättare i Leader Östra 
Skåne”, 2022-08-22

Beslutet skickas till
Interrimvalberedningen Leader Östra Skåne
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§ 161
Granskning av Osby kommuns budgetprocess 2022

KS/2022:209   042

Kommunstyrelsens beslut 
- Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som 

kommunstyrelsens svar till revisorerna, med tillägg att en översyn av 
investeringsprocessen redan har påbörjats.

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över 
budgetprocessen i Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat 
budgetprocessen i Osby kommun. Granskningens syfte har varit att bedöma 
om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 
kontroll avseende budgetprocessen. Revisorerna önskar svar med anledning 
av granskningen innan den 24 september 2022. 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 110 2022-08-24
Tjänsteskrivelse ”Granskning av Osby kommuns budgetprocess 2022” 
daterad 1 juli 2022 från verksamhetscontroller Cindy Balte.
Revisorernas missivbrev, 2022-05-24
Granskning av budgetprocessen i Osby kommun, utförd av EY, 2022-05-24

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunens nämnder
Ekonomichef
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§ 162
Information angående arvodesreglementet

- HR-chef Anna Olsson går igenom senaste versionen av förslag till 
arvodesreglemente och kommunstyrelsen diskuterar och lämnar 
synpunkter på materialet som presenteras. 
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§ 163
Taxa för rengöring och brandskyddskontroll 2022

KS/2022:271   050

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige 

- Ny taxa för rengöring- och brandskyddskontroll antas enligt 
upprättade förslag som är uppräknade till rätt nivå för 2022. 
Uppräkning har skett enligt sotningsindex utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioners cirkulär 22:09.

 
- Den årliga indexjusteringen enligt Svenska Kommunförbundets 

cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, beslutas hädanefter av 
kommunstyrelsen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 107 2022-08-24

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-08-12

Taxa för brandskyddskontroll enligt lag (2003778) om skydd mot olyckor 
2022-08-12

Taxa för rengöring (sotning) enligt lag (2003778) om skydd mot olyckor 
2022-08-12

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 164
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Osby kommun

KS/2022:185   160

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunfullmäktige föreslås fastställa följande lydelser i allmänna 

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 106 2022-08-24
Tjänsteskrivelse ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, 
ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor” daterad den 26 
juli 2022, från säkerhetschef Kim Olsen

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 165
Kommunalt partistöd 2023 samt redovisning av 
kommunalt partistöd 2021

KS/2022:114   040

Kommunstyrelsens beslut 
- Underlagsbeloppet för partistöd år 2023 bestäms till 531 300 kr, 

vilket är summan av 11 prisbasbelopp i 2022 års nivå. 
- Kommunalt partistöd för år 2023 bestäms till ett grundbelopp på 2 

898 kr och ett mandatstöd på 12 464 kr per mandat i 
kommunfullmäktige. Fördelat på de sju politiska partier som har 
mandat i kommunfullmäktige, från och med 15 oktober 2018, 
innebär detta ett kommunalt partistöd för 2023 för respektive parti 
enligt följande:

- Någon utbetalning till Liberalerna (L) görs inte eftersom partiet 
beslutat om att avstå från partistöd för år 2023.

Behandling

Daniel Landin (S) begär ajournering. 

Ajourneringen verkställd klockan 10:47-10:51

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens partistöd till de politiska partierna och 
berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) gäller följande regler för 
utbetalning av kommunalt partistöd:

Parti
Antal 
mandat Grundstöd Mandatstöd

Summa 
partistöd

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S) 14 2 898 174 493 177 391
Sverigedemokraterna (SD) 10 2 898 124 638 127 536
Centerpartiet (C) 7 2 898 87 246 90 144
Moderaterna (M) 6 2 898 74 783 77 681
Kristdemokraterna (KD) 2 2 898 24 928 27 826
Vänsterpartiet (V) 1 2 898 12 464 15 362
Liberalerna 1 0 0 0
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- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är 
juridisk person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala partistödet. 

- Kommunfullmäktige måste fatta beslut om att de politiska partier som får 
kommunalt partistöd årligen ska redovisa att partistödet använts för sitt 
ändamål. 

- Kommunfullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av det 
kommunala partistödet. 

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för 
kommunalt partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat 
följande: en mottagare av kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska 
person som stödet betalas ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet använts för sitt ändamål. Till redovisningen ska 
bifogas en granskningsrapport som av respektive politiskt pari utsedd 
granskare ska upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet 
använts. Om redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom 
angiven tid betalas inte något kommunalt partistöd ut för nästkommande år, 
det vill säga för nu aktuellt fall för 2023. 

Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggas till 
grund för något beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska ta emot och hålla redovisning och 
granskningsrapporten tillgängliga för den/de som vill ta del av dem. 

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd 
Osby kommun från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för 
kommunalt partistöd elva (11) prisbasbelopp, året före utbetalningsåret. Det 
kommunala partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent av 
prisbasbeloppet per politiskt parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till 
återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter avdrag för 
grundstödet och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. 
För år 2023 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 531 300 kronor. 
Grundstödet är 2 898 kronor per politiskt parti och mandatstödet 12 464 per 
mandat i kommunfullmäktige. 

Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2021 
utom Liberalerna har, inom den i kommunallagen och i de av 
kommunfullmäktige fastställda reglerna föreskrivna tiden, lämnat in dels en 
skriftlig redovisning som visar huruvida partistödet använts för sitt ändamål, 
dels en granskningsrapport, upprättad av en av respektive politiskt parti 
utsedd granskare. 

Liberalerna har tagit beslut om att avstå partistöd för år 2023.
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Finansiering
Partistöd för år 2023 betalas ut inom ramen för 
kommunstyrelseförvaltningens budget för år 2023.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 108 2022-08-24

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-08-09

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från 
Moderaterna, inkommen 2022-02-24

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från 
Socialdemokraterna, inkommen 2022-05-09 

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från 
Kristdemokraterna, inkommen 2022-06-16

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från 
Sverigedemokraterna, inkommen 2022-02-17. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från 
Centerpartiet, inkommen 2022-03-22. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2021 och granskningsrapport från 
Vänsterpartiet, inkommen 2022-06-21

E-post från Liberalerna 2022-05-29 om beslut att avstå partistöd för det 
kommande år

Beslutet skickas till 
De politiska partierna
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§ 166
Ansökan om förlängt förordnande som borgerlig 
vigselförrättare

KS/2022:236   112

Kommunstyrelsens beslut 
- Osby kommun bedömer att det finns ett behov av borgerliga 

vigselförrättare inom kommunen och tillstyrker att förordnanden för 
Sonja Svenle-Pettersson, Carl Bejvel, Lars-Anton Ivarsson och 
Niklas Larsson förlängs.

Behandling
Överläggning och beslut
Efter information beslutar kommunstyrelsen enhälligt att lägga till Lars-
Anton Ivarsson (M) i sitt tillstyrkande då Lars-Anton Ivarsson (M) 
inkommit med sin begäran om förlängning.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om att utse borgerliga vigselförrättare och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Förordnandet som borgerliga vigselförrättare för Sonja Svenle-Pettersson, 
Carl Bejvel och Niklas Larsson går ut den 30 september 2022. Alla tre har 
ansökt hos Länsstyrelsen i Skåne om förlängning av sina förordnanden.

I samband med förordnande som borgerlig vigselförrättare brukar 
Länsstyrelsen begära ett yttrande från kommunen och också höra hur 
kommunen bedömer behovet av vigselförrättare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 109 2022-08-24
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-08-16
Ansökan om förlängt förordnande, Sonja Svenle-Pettersson, 2022-06-13
Ansökan om förlängt förordnande, Niklas Larsson, 2022-06-15
Ansökan om förlängt förordnande, Carl Bejvel, 2022-06-28

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Skåne län.
Sonja Svenle-Pettersson
Niklas Larsson
Carl Bejvel
Lars-Anton Ivarsson
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§ 167
Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för 
Osbybostäder AB

KS/2022:22   006

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde 5 september 2022 revidera 
bolagsordning och ägardirektiv efter diskussion.

Föreslå kommunfullmäktige

- Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för 
Osbybostäder AB antas. 

Behandling 
Överläggning och beslut 
Efter information beslutar kommunstyrelsen enhälligt att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges 
sammanträde 5 september 2022 revidera bolagsordning och ägardirektiv 
efter diskussion.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 104 2022-08-24
Synpunkter från Osbybostäder AB
Förslag till bolagsordning daterad 2022-06-09
Förslag till ägardirektiv daterat 2022-06-09
Gällande bolagsordning och ägardirektiv

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 168
Reviderad bolagsordning och ägardirektiv för 
Fjärrvärme i Osby AB

KS/2022:43   006

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till 
kommunfullmäktiges sammanträde 5 september 2022 revidera 
bolagsordning och ägardirektiv efter diskussion.

Föreslå kommunfullmäktige

- Förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Fjärrvärme 
i Osby AB antas. 

Behandling 
Överläggning och beslut 
Efter information beslutar kommunstyrelsen enhälligt att 
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till kommunfullmäktiges 
sammanträde 5 september 2022 revidera bolagsordning och ägardirektiv 
efter diskussion.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 105 2022-08-24
Synpunkter från Fjärrvärme i Osby AB
Förslag till bolagsordning daterad 2022-06-09
Förslag till ägardirektiv daterat 2022-06-09
Gällande bolagsordning och ägardirektiv

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 169
Arvodesreglemente

KS/2022:202   003

Kommunstyrelsens beslut

- Arvodesnivån för miljö- och byggnämndens ordförande samt vice 
ska vara 15 och 7,5, arvodesnivån för Osbybostäder ABs ordförande 
samt vice ska vara 15 och 7,5 och arvodesnivån för Fjärrvärme i 
Osby ABs ordförande samt vice ska vara 10 och 5.

Förslå kommunfullmäktige

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

- Kommunfullmäktige fattar beslut om att nuvarande 
arvodesreglemente slutar att gälla 2022-12-31.

Beslutsgång
Överläggning och beslut
Efter diskussion beslutar kommunstyrelsens enhälligt att arvodesnivån för 
miljö- och byggnämndens ordförande samt vice ska vara 15 och 7,5, 
arvodesnivån för Osbybostäder ABs ordförande och vice ska vara 15 och 
7,5 samt arvodesnivån för Fjärrvärme i Osby ABs ordförande samt vice ska 
vara 10 och 5.

Barnkonsekvensanalys
Berör ej barn.

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

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103 2022-08-24
Nytt förslag arvodesreglementet daterad 2022-08-28.
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-16.
Nytt förslag arvodesreglementet daterad 2022-07-08

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 1437371



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Amanda Svensson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (amanda.svensson@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 35f2939a119b4595a33f9c67c3bd9da9
DATUM & TID: 2022-09-01 13:41:16 +02:00

NAMN: Daniel Landin
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (daniel.landin@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: 0206a2c0925b4e728c26482781508abc
DATUM & TID: 2022-09-01 13:45:47 +02:00

NAMN: Niklas Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: E-post (niklas.larsson@osby.se)
IDENTIFIKATIONS-ID: d61683846cfe47a6a2963ad620760034
DATUM & TID: 2022-09-01 13:57:58 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-09-01 13:58:04 +02:00
Ref: 1437371
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1437371

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare
	Kommunstyrelsens beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens beslut
	Kommunstyrelsens beslut
	Underskriftssida

		2022-09-01T11:58:06+0000
	Comfact AB




