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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Instans: Kommunstyrelsen 

Tid och plats: Samrum-Osby, onsdagen den 8 mars 2023 kl 08:00-14:40 

Paragrafer: §§ 47-76 

Justeringens plats och tid: Kansliet, Osby kommunhus, tisdagen den 14 mars 2023 klockan 13 :30 

Sekreterare: 

Ordförande 

Justerare 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-14 · Datum då anslaget tas ned 2023-04-06 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Osby kommunhus 
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Ej tjänstgörande ersättare: 

Övriga: 

Juste,.,ndes sig tu, I 
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Protokoll 2(39) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Niklas Larsson (C), Ordförande 

Lars Andreasson (S) tjänstgörande ersättare för Daniel Landin (S), 1 :e vice ordförande 

Robin Hallberg (SD) tjänstgörande ersättare för Jonas Mattsson (SD) 
Ida Gustafsson (C) tjänstgörande ersättare för Lotte Melin (C) 
lngmar Bemthsson (S) tjänstgörande ersättare för Eva Bendz Johansson (C) § 47-52 
Eva Bendz Johansson (C) § 53-76 

Roger Neckelius (S) tjänstgörande ersättare för Johnny Ahlqvist (S) § 47-52 
Johnny Ahlqvist (S) § 53-76 
Elisabeth Vestergård (S) tjänstgörande ersättare för Johnny Ahlqvist (S) § 70 
Nicklas Mauritzson (SD) tjänstgörande ersättare för Hans Persson (SD) 
Andreas Andersson (KD) 

Maria Reimer (S) 

Kennet Nordqvist (SD) § 47-69, 71-76 

Magnus Augustsson (C) tjänstgörande ersättare för Kennet Nordqvist (SD) § 70 

Fredrik Persson (M) 

Elisabeth Vestergård (S) tjänstgörande ersättare för Carl-Magnus Nilsson (M) § 47-49 

Carl-Magnus Nilsson (M) § 50-76 

Sonja Svenle-Pettersson (M) tjänstgörande ersättare för Carl-Magnus Nilsson (M) § 70 

Tommy Augustsson (S) § 47-69, 71-76 

Roger Neckelius (S) tjänstgörande ersättare för Tommy Augustsson (S) § 70 

Mats Emstsson (C) § 53-69, 71-76 
Magnus Augustsson (C) § 53-69, 71-76 
Ingmar Bemthsson (S) § 53-76 
RogerNeckelius (S) § 53-69, 71-76 
Sonja Svenle-Pettersson (M) § 53-69, 71-76 
Elisabeth Vestergård (S) § 50-69, 71-76 

Emma Frostensson, förvaltningschef 
Jenny Hagberg, familjerättssekreterare 
Petra Gummesson, kommundirektör 
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare 
Margareta Persson Larsson, administrativ chef 
Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef 
Kim Olsen, säkerhetschef 
Julia Billinger, kommunikatör 
Caroline Dahlman, kommunikatör 
Per Erlandsson, VD ÖGRAB 

I Utdmgsbesty,kande 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Ärendelista 
§ 47 Upprop och protokollets justering ..................................................................................................................... 4 

§ 48 Godkännande av dagordning ............................................................................................................................. 5 

§ 49 Sekretess - Beslut om vårdnadsöverflytt.. ......................................................................................................... 6 

§ 50 Anmälningar till kommunstyrelsen 2023 ........................................................................................................... 7 

§ 51 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2023 ................................................................................................... 8 

§ 52 lnformation ....................................................................................................................................................... 10 

§ 53 FAV Årsredovisning bokslut 2022 Arbete och välfärd ...................................................................................... 11 

§ 54 Utbildning i samband med kommunstyrelsens sammanträde 2023 ............................................................... 12 

§ 55 Revisionsrapport - Granskning av samverkan av IT-frågor ............................................................................... 13 

§ 56 ÖGRAB - Ändring av ägardirektiv 2023 ............................................................................................................. 14 

§ 57 Revidering av delegationsordning 2023 ........................................................................................................... 15 

§ 58 Offentliga sammanträden för kommunstyrelsen ............................................................................................. 16 

§ 59 Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-2026 ..................................................................................... 17 

§ 60 Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun .............................................................. 18 

§ 61 Reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun ........................ 19 

§ 62 Föreskrifter om avfallshantering för Östra Göinge och Osby kommun ........................................................... 20 

§ 63 Årsredovisning kommunstyrelseförvaltningen 2022 ....................................................................................... 22 

§ 64 Intern kontroll 2022 .......................................................................................................................................... 23 

§ 65 Information - Resursfördelningsmodell ........................................................................................................... 25 

§ 66 Ram för upplåning, Osby kommun 2023 .......................................................................................................... 26 

§ 67 Årsredovisning stiftelser 2022 (förvaltade av Osby kommun) ......................................................................... 27 

§ 68 Årsredovisning bokslut avseende 2022 ............................................................................................................ 28 

§ 69 Ombudgetering 2023 ....................................................................................................................................... 29 

§ 70 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor 2023 .............................................................................................. 30 

§ 71 Information - Regler för ekonomistyrning 2024 ............................................................................................... 32 

§ 72 Initiativärende - Vindkraft (SD) ......................................................................................................................... 33 

§ 73 Val av ombud till Energikontor Syd .................................................................................................................. 35 

§ 74 Val av ledamot och ersättare samt ombud och ersättare för ombud i IT kommuner i Skåne AB ................... 36 

§ 75 Samverkan - Ökad säkerhet och trygghet ........................................................................................................ 37 

§ 76 Taxa Samhällsbyggnadsnämnden 2023 - Osby kommun ................................................................................. 38 

I Utdrngsbesty,kande 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 47 Upprop och protokollets justering 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen utser Lars Andreasson (S) till justerare, som 
tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens 
protokoll. 

- Ordförande meddelar att justeringen äger rum tisdagen den 14 mars 
2023, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 

\ 
I Utdmgsbesty,kande 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 48 Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns med dessa ändringar 

Bes I utsgå ng 

Yrkanden 

Tommy Augustsson (S) yrkar på att det under information diskuteras om 
SKR-utredningen av gymnasieskolan och arbetet med denna. 

Niklas Larsson (C) yrkar på att lägga till ärendet "Taxor 
Samhällsbyggnadsnämnden" till dagordningen. 

Propositionsordningar 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen medger att dessa extra ärenden tas 
upp under dagens sammanträde. Kommunstyrelsen medger detta. 

I Utd,agsbestyrl<and, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 50 Anmälningar till kommunstyrelsen 2023 
Dnr 2023-00007 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälda handlingar läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till kommunstyrelsens sammanträde har följ ande handlingar inkommit: 

Missiv, Uppföljning av granskning av inköp och upphandling, revisionen, 
2023-01-30 

Granskningsrapport, Uppföljning av granskning av inköp och upphandling, 
revisionen, 2023-01-30 

Minnesanteckningar, revisionssammanträde 2023-01-24 

Verksamhetsberättelse 2022, Maria Skåne Nordost 

Protokoll, styrelsemöte 2022-12-21, Trygghets- och räddningscentralen i 
Skåne Nordost AB 

Verksamhetsberättelse 2022, Barnahus Nordöstra Skåne 

Rutin, Inriktnings- och samordningskontakt, beslutad 2023-02-06 

Tjänsteskrivelse, Intern kontroll 2023, miljö- och byggförvaltningen 2023-
01-16 

Internkontrollplan 2023, miljö- och byggförvaltningen 

Beslut, Intern kontroll 2023, miljö- och byggnämnden § 5 2023-01-26 

Tjänsteskrivelse, Beredning till samhällsbyggnadsnämnden, 
samhälls byggnadsförvaltningen 

Beslut, Beredning till samhällsbyggnadsnämnden,§ 6, 2023-01-25 

Beslut, Fritidsbank, barn- och utbildningsnämnden, § 20, 2023-02-14 

Beslut, Årsredovisning 2022, miljö- och byggnämnden, § 21, 2023-02-16 

Beslut, Kontroll och tillsynsplan, miljö- och byggnämnden, § 22, 2023-02-
16 

Beslut, Tillsynsplan 2023, miljö- och byggnämnden, § 24, 2023-02-16 

Beslut, Verksamhetsplan bygg 2023, miljö- och byggnämnden, § 26, 2023-
02-16 

Justernndessi ,tu, I c:l ~ I I Utdrngsbestyrl<ande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 
Justerandes si natur 

§ 51 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 
2023 
Dnr 2023-00006 

Kommunstyrelsens beslut 

- Anmälda delegationsbeslut godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde: 

Delegationsbeslut kommundirektören 

Antal delegationsbeslut: 1 

Delegationsbeslut förvaltningschef arbete och välfärd 

Antal delegationsbeslut: 6 

Delegationsbeslut administrativ chef 

Antal delegationsbeslut: 1 

Delegationsbeslut kommunstyrelsens vice ordförande 

Antal delegationsbeslut: 1 

Delegationsbeslut ekonomiskt bistånd 

Antal november: 511 

Antal december: 568 

Antal januari: 494 

Antal februari: 439 

Delegationsbeslut vuxna 

Antal november: 17 

Antal december: 21 

l 
I Utd,agsbesty,kande 

Sida 
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Kommunstyrelsen 

Antal januari: 14 

Antal februari: 31 

Delegationsbeslut familjerätten 

Antal november: 8 

Antal december: 14 

Antal januari: 9 

Antal februari: 7 

Delegationsbeslut barn och familj 

Antal november: 5 6 

Antal december: 61 

Antal januari: 4 7 

Antal februari: 60 

\ \ 

Sida 

Protokoll 9(39) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

I Utdragsbesty,kando 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 52 Information 
Dnr 2023-00009 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Gummesson, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen om 
aktuella händelser inom kommunen. Bland annat tas det upp om 
överförmyndarverksamheten, utbildningar för politiker samt 
organisationsförändring inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Emma Frostensson, förvaltningschef, informerar kommunstyrelsen om 
aktuella händelser inom kommunen. Bland annat tas det upp om ett projekt 
genom PINSAM som kommunen beviljats samt att förvaltningen skickat in 2 
ESF-ansökningar och inväntar svar på dessa. Emma Frostensson redovisar 
även utvecklingen kring antal förhandlingar i domstol 2021-2022 där antal 
förhandlingar ökat markant mellan åren. 

Petra Gummesson, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen kring det 
pausade arbetet med SKR-utredningen om gymnasieskolan. Tommy 
Augustsson (S) lyfter att arbetet borde färdigställas och Niklas Larsson (C) 
informerar vidare om att kommunstyrelsen den (datum)§ 159 beslutade om 
att barn- och utbildningsnämnden skulle återkomma och redovisa resultatet i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen diskuterar och kommer fram till att de 
önskar begära in den redovisningen under april månad 2023. 

I Utd,agsbesty,kand, 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 
Justerandes s1 natur 

0 

§ 53 FAV Arsredovisning bokslut 2022 Arbete och 

välfärd 
Dnr 2023-00012 

Kommunstyrelsens beslut 

- Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2022 för Arbete och 
välfärdsförval tningen godkänns 

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning av kommunstyrelsens årsredovisning för 2022 avseende 
Arbete och välfärdsförvaltningen har gjorts. Verksamhetsberättelsen 
behandlar årets händelser, mål uppfyllelse, statistik, ekonomi och framtid. 
Arbete och välfärdsförvaltningen landade på ett överskott i relation till 
budget på 6 186 tkr 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är en redovisning av föregående år och berör ej barn 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 13 
Stratsysrapport Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2022 Arbete och 
välfärdsförvaltningen 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomienheten 

F örvaltningschef Emma Frostensson 

I Utd.-agsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 54 Utbildning i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde 2023 
Dnr 2023-00058 

Sammanfattning av ärendet 

Etruna Frostensson, förvaltningschef, utbildar kommunstyrelsen i Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (L VU). Kommunstyrelsen får även en 
genomgång av de kompletterande beslutanderätterna och 
delegeringsordningen. 

I Utd<agsbesty,kande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justeranp gnatur 

\ 

§ 55 Revisionsrapport - Granskning av samverkan 

av IT-frågor 
Dnr 2022-00389 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse antas som 
kommunstyrelsens svar till revisorerna. 

Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun granskat huruvida 
kommunstyrelsen har en ändamålsenlig uppsikt och ägarstyrning av IT
kommuner i Skåne AB. Granskningen har särskilt fokuserat på att belysa 
övergången av IT-verksamheten från Osby kommun till IT-kommuner i 
Skåne AB och utvärderingen av denna. 

Den sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen bör stärka 
uppsikten av IT- kommuner i Skåne AB i enlighet med ansvaret i 
reglemente. 

Revisorerna önskar svar med anledning av granskningen innan den 1 mars 
2023. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 17 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-01-19 från säkerhetschef Kim Olsen och 
kommundirektör Petra Gummesson 

Revisorernas missiv brev, 2022-12-15 

Granskning av samverkan av IT-frågor Osby kommun, utförd av EY, 2022-
12-15 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Kommunens nämnder 

I Utd,agsbesty,kande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 
Justerandes s gnatur 

§ 56 ÖGRAB - Ändring av ägardirektiv 2023 
Dnr 2023-0007 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Anta ägardirektiv för ÖGRAB 

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av ägardirektivet för Östra Göinge Renhållnings AB har gjorts 
och föreslag på ett uppdaterat ägardirektiv har tagits fram. Ändringarna 
består i uppdaterade lagrum, redaktionella ändringar samt ett nytt stycke om 
samordning och dialog. Det har även gjorts tillägg i stycket om de 
ekonomiska grundmålen. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-02-22 § 18 

Förslag till ägardirektiv för Östra Göinge Renhållnings AB 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

ÖGRAB 

I Utdrngsbestyckande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 57 Revidering av delegationsordning 2023 
Dnr 2023-00082 

Kommunstyrelsens beslut 

- Delegationsordningen för kommunstyrelsen för mandatperioden 
2023-2026 revideras enligt förslag daterat 2023-02-14 och antas gälla 
från och med den 08 Mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

I förslaget till revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning 
föreslås ett antal tillägg/förändringar. Föreslagna tillägg/ändringar har 
markerats med gul text. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 23 
Tjänsteskrivelse "Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, 
daterad 2023-02-14. 

Förslag "Delegationsordning kommunstyrelsen", daterad 2023-02-14. 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

Kommunikation 

\ 
I Utd,agsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 58 Offentliga sammanträden för 
kommunstyrelsen 
Dnr 2023-00093 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen för mandatperioden 2023-2026 får besluta att hela 
eller delar av styrelsens sammanträden ska vara offentliga samt 

- Att besluta om förslag till Riktlinjer för offentliga sammanträden i 
styrelsen att gälla från och med I april 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut för nuvarande mandatperiod gällande offentliga sammanträden i 
kommunstyrelsen och förslag på en förtydligande riktlinje kring regelverket. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Bes I utsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 21 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förslag till Riktlinje för offentliga sammanträden i kommunstyrelsen 2023-
02-15 

\ 
0 

I Ut<Hagsbesty,kaode 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justerandes si atur 

§ 59 Reglemente för Osby kommuns nämnder 
2023-2026 
Dnr 2023-00081 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Godkänna förslaget till reglemente för Osby kommuns nämnder för 
mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglementet för Osby kommuns nämnder 
för 2023-2026. 

Gulmarkerade textstycken föreslås tas bort. I övrigt finns spårade ändringar 
utifrån nu gällande reglemente samt kommentarer i dokumentet. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Bes I utsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 24 

Tjänsteskrivelse 2023-02-14 

Förslag till Reglemente för Osby kommuns nämnder 2023-2026 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdrngsbesty,kando 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 

§ 60 Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
(KPR) i Osby kommun 
Dnr 2023-00042 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Fastställa reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 
i Osby kommun. Bland annat har ena berörda nämnden ändrat namn sedan 
förra revideringen vid starten av förra mandatperioden 2018. 

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 
omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 
synpunkter. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 25 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utd,agsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 

§ 61 Reglemente för rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby 
kommun 
Dnr 2023-00041 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna förslaget till reglemente för rådet för personer med 
funktionsvariationer i Osby kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av reglemente för Funkisrådet. De ändringar 
som gjorts är av redaktionell karaktär. 

Det omarbetade reglementet ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Förslaget har skickats till respektive nämnd för synpunkter. Hälsa- och 
omsorgsnämndens förvaltningschef har responderat på förslaget utan 
synpunkter. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Bes I utsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 26 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 

Förslag till reglemente för Funkisrådet 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdragsbesty.-kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 62 Föreskrifter om avfallshantering för Östra 

Göinge och Osby kommun 
Dnr 2023-00073 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslå kommunfullmäktige 

- Anta förslaget till reviderade renhållningsföreskrifter i Osby 
kommun, daterat 2022-10-19. 

- Föreskrifterna börjar gälla 2023-04-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2022 att överlämna förslaget 
till revidering av renhållningsföreskrifterna för beredning i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende 
renhållningsföreskrifter. Förslag på revidering av renhållningsföreskrifter 
med kompletteringar och förtydligande av har tagits fram. 

A vfallsslaget "Brännbart" byts till det mer korrekta "Restavfall" och 
avfallsslaget "Deponi" byts till det mer tydliga namnet "Porslin och 
keramik". Föreskrifterna har kompletterats avseende bygg- och 
rivningsavfall som följer av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-
01-01. 

Vidare kan nämnas att mindre justeringar och förtydligande avseende 
arbetsmiljöaspekter på hantering av brunnslock och att förlängt 
hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan medges under förutsättning 
att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 
ÖGRAB har stämt av förslagen till förändringar med miljö- och byggchefen 
i Osby kommun. 

Barn konsekvensanalys 

Bedöms inte vara aktuellt 

\ 
I Utdragsbesty<kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-25 § 4 

Missiv 2022-11-09, ÖGRAB 

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 

Kommunstyrelsens beslut§ 261/2022, dnr KS/2022:55 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdragsbestyrlrnnd, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

0 

§ 63 Arsredovisning 
kommunstyrelseförvaltningen 2022 
Dnr 2023-00092 

Kommunstyrelsens beslut 

- Godkänna Kommunstyrelseförvaltningens årsredovisning 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt årsredovisning för 2022. 
Verksamhetsberättelsen behandlar årets händelser, måluppfyllelse, statistik, 
ekonomi och framtid. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är en återrapportering och berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 34 

Årsredovisning kommunstyrelseförvaltningen 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommundirektör 

I Utdragsbosty,kand, 

Sida 

22(39) 



rv10SBY 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 64 Intern kontroll 2022 
Dnr 2022-00005 

Kommunstyrelsens beslut 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och 
bolagens uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en 
tillfredsställande intern kontroll 2022. 

De ej godkända internkontrollpunkterna ska redovisas på 
kommunstyrelsens arbetsutskott i april av berörda nämnder där 
vidtagna åtgärder ska presenteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina 
mål, att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och 
rättvisande, att verksamheten efterlever lag, regler och avtal. Den interna 
kontrollen ska bidra till att fel och brister förebyggs, upptäcks och åtgärdas. 

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas 
ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

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

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern 
kontroll 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och 
kommunala helägda bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats och 
följande noteringar har gjorts: 

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

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

Ett fortsatt utvecklingsområde inför kommande års interna kontrollarbete är 
att kommunstyrelsen överväger att ta fram några kommunövergripande 
kontrollpunkter, då många kontrollpunkter sträcker sig över samtliga 
förvaltningar och nämnder. 

I Utd,agsbestydrand, 

Sida 
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~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justerandes si natur 

\ 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är en återrapportering och berör inte barn. 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar på att de ej godkända 
internkontrollpunkterna ska redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott i 
april av berörda nämnder där vidtagna åtgärder ska presenteras. 

P ro positio nso rd ni nga r 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta 
i enlighet med Carl-Magnus Nilssons (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 33 

Rapport - Uppföljning intern kontroll nämnder Osby kommun 2022 

Rapport - Intern kontroll 2022 Osby bostäder 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunens nämnder och helägda bolag 

Beslutet skickas till 

Ekonomi 
Räddningstjänsten 
Arbete och välfärdsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 

\ I Utd,agsbesty,kand< 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 65 Information - Resursfördelningsmodell 
Dnr 26079 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef, informerar 
kommunstyrelsen om arbetet kring den nya resursfördelningsmodellen. 
Ärendet kommer senare under året komma upp till politiken som ett 
besl utsärende. 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 66 Ram för upplåning, Osby kommun 2023 
Dnr 2022-00333 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till 820 mnkr. 

- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 
20 mnkr. 

- Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årsskiftet 2022/2023 uppgick kommunens låneskuld till 585 mnkr. 
Under årets första två månader har lånebehovet varit större än beräknat på 
grund av högre investeringsnivåer än prognostiserat 2022 och lägre 
självfinansiering av investeringar än prognostiserat för 2022. Kommunens 
låneskuld uppgår den 22 februari 2023 till 705 mnkr 

Den tidigare beslutade ramen för upplåning för 2023 var 720 mnkr och 
behöver utökas för att 2023 års investeringar ska kunna finansieras. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 20 

Tjänsteskrivelse Ram för upplåning, Osby kommun 2023 daterad 2023-02-
15 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

I Utdrngsbestyrkand, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justerandes sign r 

§ 67 Årsredovisning stiftelser 2022 (förvaltade av 

Osby kommun) 
Dnr 2023-00086 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna årsredovisningar 2022 för stiftelser förvaltade av Osby 
kommun. 

Delegera till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att 
underteckna årsredovisningarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt 
årsredovisningar för, de av kommunen, förvaltade stiftelserna. 

* Jacobssonska stiftelsen 

* Jörn Svensson i Källsveds stiftelse 

* Stiftelsen Emestamska fonden 

* Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond 

* Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond 

* Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun 

* Stiftelsen fr Heurlins minnesfond 

* Stiftelsen Lukasfonden 

* Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Bes I utsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 30 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning stiftelser 2023, daterad 2022-02-10 

Sammanställning över stiftelser 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

I Utdrngsbesty,-kand, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

0 

§ 68 Arsredovisning bokslut avseende 2022 
Dnr 2023-00004 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun 
hade god ekonomisk hushållning år 2022. 

- Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte 
har något negativt resultat att återställa 2022, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2022 med 
bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, sammanställd redovisning 
(koncernredovisning) och verksamhets berättelser. 

Årsredovisning 2022 är överlämnad till kommunens revisorer och 
revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

Osby kommun redovisar för 2022 ett resultat på 2,8 mnkr. Resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgår till 10,3 mnkr. Kommunen har inte några 
negativa resultat att täcka sedan tidigare år. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 27 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2022 daterad 2023-02-15 

Årsredovisning 2022 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Justernndes ,;g atu, I \ I Utdrngsbesty,kaode 

Sida 

28(39) 



fViOSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

JusteranF "" 

§ 69 Ombudgetering 2023 
Dnr 2023-00083 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

Godkänna omdisponering av driftbudget 

Godkänna omdisponering av investeringsbudget 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt 
nämndernas förslag till ombudgetering 2023. Ombudgeteringen avser dels 
omdisponering av befintlig driftbudget och dels omdisponering till ej 
angivna investeringsproj ekt inom Samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde. 

Förslaget till om budgetering innebär att: 

- Budget för färdtjänst omdisponeras från Kommunstyrelsen till Hälsa- och 
omsorgsnämnden. 

- Budget för friskvårdsbidrag till anställda omdisponeras från 
Kommunstyrelsen till övriga nämnder. 

- lnvesteringsbudget omdisponeras inom Samhällsbyggnadsnämndens 
budgetram. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Finansiering 

Ärendet avser omdisponering av befintlig budget för drift och investeringar. 
Ingen tillkommande finansiering krävs. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 28 

Tjänsteskrivelse Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-13 

Ombudgetering 2023, daterad 2023-02-14 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

c-i 

I Utdrngsbestyrl<ande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justeran si natur 

§ 70 Instruktion till ombud vid bolagsstämmor 
2023 
Dnr 2023-00084 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 
årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

lA. Osbybostäder AB. En utdelning på 639 600 kr motsvarande summan av 
tillskjutet kapital, 26 000 000, multiplicerat med den genomsnittliga 
statslåneräntan 2022, 1,46%, plus 1 ( en) procent. 

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

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

- I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för: 

2.1 Fastställelse av resultat- och balansräkning. 

2.2 Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 

2.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

2.4 I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämman enligt 
bolagsordningen ska behandla. 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens 
årsstämmor, verksamhetsåret 2022, rösta för: 

3. Industrihus i Osby AB. Rösta för en avveckling av bolaget. 

Jäv 

Tommy Augustsson (S), Johnny Ahlqvist (S), Mats Ernstsson (C), Kennet 
Nordqvist (SD) och Carl-Magnus Nilsson (M) anmäler jäv och deltar inte i 
ärendet. 

\ 
I Utdrngsbesty,kande 

Sida 

30(39) 



~OSBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för 
framtagande av årsredovisning inklusive sammanställd redovisning 
(koncernredovisning) tagit del av preliminära årsredovisningar för de 
kommunala bolagen; Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i 
Osby AB, Östra Göinge renhållnings AB (ÖGRAB) (ägarandel 50% ), Skåne 
Blekinge vattentjänst (SBVT) (ägarandel 25%), IT kommuner i Skåne AB 
(ägarandel 17%) och Trygghetscentralen AB (17%). 

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

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 29 

Tjänsteskrivelse Instruktion till ombud årsstämma daterad 2023-02-13 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
Ombud Osbybostäder AB 
Ombud Industrihus i Osby AB 
Ombud Fjärrvärme i Osby AB 

I Utdrngsbesty,kande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

§ 71 Information - Regler för ekonomistyrning 
2024 
Dnr 26021 

Sammanfattning av ärendet 

Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef, informerar 
kommunstyrelsen om regler för ekonomistyrning 2024. 

I Utdrngsbesty,kande 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signat r 

§ 72 Initiativärende - Vindkraft (SD) 
Dnr 2023-00068 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bordläggs till nästkommande kommunstyrelse 

Sammanfattning av ärendet 

Vi har genom media fått information om att det planeras att byggas 

vindkraftverk i Osby kommun och att kommunen dessutom haft möten med 

bolaget som driver projektet. 

För kommuninvånarnas bästa motsätter vi oss denna plan och kommande 

likartade projekt. 

Boende i området som kommer att påverkas har organiserat sig och driver 

kampanj för att slippa de dåliga konsekvenser som vindkraft skulle innebära 

för dem. Vi Sverigedemokrater i Osby ser inga fördelar med att det byggs 

och drivs vindkraftverk i Osby kommun och vi vill dessutom värna de 

landsbygdsbor som vill slippa alla negativa konsekvenser av vindkraft. 

Om Osby kommun förblir vindkraftsfri slipper vi en mängd onödiga problem 

och risker som kan drabba såväl kommunen som de boende i området samt 

de som besöker området för rekreation. 

Om det föreslagna projektet genomförs kommer Osby kommun att få ta 

ansvaret för alla risker och konsekvenser som kommunen och de boende kan 

råka ut för utan att få något i gengäld. Varför gå vidare med alla risker och 

konsekvenser när projektet bara är avsett att leda till att utnyttja naturen i 

Osby och berika utländska bolag och markägaren? 

Sverigedemokraterna Osby yrkar därför: 

Att Osby kommun avslår allt byggande av vindkraft i kommunen, 

undantaget verk under 20 meters tomhöjd. 

I Utdragsbesty,kand, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 
Justerandes sig atur 

Beslutsgång 

Yrkanden 

Robin Hallberg (SD) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande 
kommunstyrelse. 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om de ämnar besluta 
i enlighet med Robin Hallbergs (SD) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 35 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-01 § 44 

Initiativärende - Vindkraft, daterat 2023-01-30 från Sverigedemokraterna 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

I Utd<agsbestydrande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signa ur 

§ 73 Val av ombud till Energikontor Syd 
Dnr 2023-00049 

Kommunstyrelsens beslut 

- För representant 2024-2026 väljs Niklas Larsson (C) till ombud och 
Daniel Landin (S) till ersättare för ombudet. 

Sammanfattning av ärendet 

För mandatperioden 2023-2026 har varje medlemskommun och -region rätt 
att utse ett (1) ombud med en (1) ersättare. Kommande ordinarie 
föreningsstämma för Föreningen Energikontor Sydost genomförs troligen 
mars 2023, vid stämma har varje medlem en röst. Röstning får ske genom 
ombud. 

Efter genomfört val av ombud och ersättare önskar vi att medlemmen snarast 
möjligt, dock senast den 23 februari 2023. 

Beslutsgång 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt efter diskussion att: 

För representant 2024-2026 väljs Niklas Larsson (C) till ombud och Daniel 
Landin (S) till ersättare för ombudet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-02-22 § 36 

Skrivelse, Välj ombud och ersättare till föreningsstämma, Energikontor Syd, 
daterat 2023-01-02 

Beslutet ska skickas till 
Energikontor Syd 

I Utdragsbosty,kand, 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

\ 
Justera\ ~ tur 

~ 

§ 74 Val av ledamot och ersättare samt ombud 

och ersättare för ombud i IT kommuner i Skåne 

AB 
Dnr 2023-00104 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef, väljs till ledamot. 

- Kim O Isen, säkerhetschef, väljs till ersättare. 

- Niklas Larsson (C), väljs till ombud. 

- Daniel Landin (S), väljs till ersättare för ombud. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid ny mandatperiod ska nya val till IT kommuner i Skåne AB genomföras. 
Bolaget är sammansatt med en tjänstemannastyrelse där ägarkommunerna 
bistår med en ledamot samt en ersättare var och med politiskt ombud samt 
ersättare för denna som sitter i bolagsstämman. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 

Beslutsgång 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt efter diskussion att: 

Niklas Larsson (C) väljs till ombud och Daniel Landin (S) väljs till ersättare 
för ombudet. 

Bes I utsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2023-02-27 

Beslutet ska skickas till 
IT kommuner i Skåne AB 
Johanna Lindhe 
Kim Olsen 
Valda politiker 

I Utdrngsbesty,-kande 

Sida 
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Protokoll 
Sarnmanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

§ 75 Samverkan - Ökad säkerhet och trygghet 
Dnr 2023-00110 

Kommunstyrelsens beslut 

Samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Osby kommun 
antas 

- Uppdrar åt Niklas Larsson (C) och Petra Gummesson att underteckna 
samverkansöverenskommelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla samt fördjupa 
samarbetet mellan kommun och polis genom att tydliggöra vilka forum för 
samverkan vi har där vi kan förvänta oss representation från båda 
organisationer. Gemensam lägesbild och konkreta åtgärder beskrivs i årliga 
medborgarlöften. Målet är att uppnå minskad brottslighet och ökad trygghet i 
kommunen genom ett långsiktigt samarbete mellan kommun och polis. 

Beslutsgång 

Propositionsordningar 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt efter diskussion att: 

Samverkansöverenskommelsen mellan Polisen och Osby kommun antas 

Uppdrar åt Niklas Larsson (C) och Petra Gummesson att underteckna 
samverkansöverenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

Samverkansöverenskommelse 2023-2026 

Beslutet skickas till 

Niklas Larsson 

Petra Gummesson 

I Utdragsbesty,kand, 

Sida 
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Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Justerand s si natur 

§ 76 Taxa Samhällsbyggnadsnämnden 2023 -
Osby kommun 
Dnr 2023-00119 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

- Antar ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till ny taxa för samhällsbyggnadsnämnden är framtagen. Den 

bygger på samma upplägg som plan och bygglovstaxa för Osby kommun 

som redan är antagen av kommunfullmäktige. 

Tabell 1-10 är samma som i plan och bygglovstaxan förutom tabell 3, avgift 

för planverksamhet som föreslås ändras till tidsersättning. 

Tabell 11-17 är helt nya taxor för viss myndighetsutövning samt för tjänster 

som samhällsbyggnadsnämnden kan tillhandahålla. 

Det finns liknande taxor i andra kommuner där Osby hitintills har 

skattefinansierat dessa tjänster. 

Underlag för plan och bygglovstaxa bygger på underlag från Sveriges 

kommuner och landsting (SKR). 

Alla beräkningar bygger på kommunstorlek faktor (N), milliprisbasbelopp 

(mPBB) utom de som baserade på tidsersättning samt upplåtelse av mark för 

enskilt avlopp som är kopplat till kommunfullmäktiges VA-taxa. 

Detta innebär att de flesta taxa-tabeller räknas upp förhållande till 

förändringar i prisbasbeloppet. 

Barn konsekvensanalys 

Är inte aktuellt i detta ärende 

I Utdragsbesty,kande 

Sida 
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rv10SBY 
~KOMMUN 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-03-08 

Kommunstyrelsen 

Bes I utsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-02-22 § 32 

Just«anf &-<ignallu 

·, 

Förslag till taxa för samhällsbyggnadsnämnden, daterad 2023-02-13 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ci 
I Utd,agsbestyrkandc 

Sida 

39(39) 


