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Lars-Erik Svensson (M) 
Pia Christina Malmsten (C) 
Ros-Marie Ernstsson (C) 
Katarina Sjölander (C) 
Jimmi Sjölander (C) 

Petra Gummesson, kommundirektör 
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare 

Ingvar Andren (C) 
Ingrid Ullsten (S) 
Michael Svensson (S) 
Ann Britt Olsson (S) 
Kaj Mikkelsen (V) 

Tommy Augustsson (S) och Hans Persson (SO) 

Kansliet, Osby kommunhus, fredagen den 23 december 2022, klockan 10.00 

rz;;~ A7~-7f2---__ 
,., Tomm Äuaustssot(cs) " Hans Persson (SD) 7 

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

Kommunfullmäktige 

2022-11-28 

2022-12-23 Datum då anslaget tas ned 

Kansliet, kommunhuset i Osby 

Amanda Svensson 

2023-01-15 

179-199 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2(26) 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

Närvarolista 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

1 Jonas Mattsson (SD) 

2 Marika Bjerstedt (S) 

3 Niklas Larsson (C) 

4 Lars-Anton lvarsson (M) 

5 Emma biAElvall (SQ) Tobias Ekvall (SD) 

6 Daniel Landin (S) 

7 Jimmy Ekberg (C) 

8 Hans Persson (SD) 

9 Maria Reimer (S) 

1 0 Lotte Melin (C) 

11 Andreas Andersson (KD) 

12 Sonja Svenle-Pettersson (M) 

13 JeFgeA NilSS9A (SQ) Johnny Eriksson (SD) 

14 Tommy Augustsson (S) 

15 Mats Ernstsson (C) 

16 Kennet Nordqvist (SD) 

17 Johnny Ahlqvist (S) 

18 Eva Bendz Johansson (C) 

19 MaFie WiAtheF (V) Stefan Nilsson (V) 

20 Fredrik Persson (M) 

21 Nicklas Mauritzson (SD) 

22 Karin Augustsson (S) 

23 Ida Gustafsson (C) 

24 Be BjlJFSgåFEI (SQ) Marie-Louise Eriksson (SD) 

25 Lars Andreasson (S) 

26 Magnus Augustsson (C) 

27 MaFgaFetha Malmql:list (KQ) Annika Andersson (KD) 

28 SeeastiaA Pihl (SQ) Anna-May Persson (SD) 

29 Carl-Magnus Nilsson (M) 

30 Yvonne Strömberg (S) 

31 Sofie Persson (C) 

32 Hanna Persson Mattsson (SD) 

33 lngmar Bernthsson (S) 

34 Emma Ernstsson (C) 

35 Magnus Johansson (SD) 

36 SaAEIFa Bahsesi (S) Cecilia Nilsson (S) 

37 Anna Bengtsson (M) 

38 Mikael Malm (C) 

39 Mikael Roslund (SD) 

40 Roger Neckelius (S) 

41 Ulla Ekdahl (C) 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 3(26) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

Ärendelista 

§ 179 

§ 180 

§ 181 

§ 182 

§ 183 

§ 184 

§ 185 

§ 186 

§ 187 

§ 188 

§ 189 

§ 190 

§ 191 

§ 192 

§ 193 

§ 194 

§ 195 

§ 196 

§ 197 

§ 198 

§ 199 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

Anmälningar 

Avtackning för avgående kommunfullmäktigepolitiker 

Utdelning av kulturpriset 2022 

Information 

Frågestund 

Taxa Fjärrvärme i Osby AB 

Ändring av bygglovstaxan 

Ändring av taxan enligt Miljöbalken 

Ändring av taxan för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen 

Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2023 

Revidering av taxan enligt strålskyddslagen 

Renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa, ÖGRAB 

Kommunalt partistöd 2023 samt redovisning av kommunalt partistöd 
2021 

Uppdrag att ta fram ny översiktsplan för Osby kommun 

Minskad arbetstid med oreducerat tjänstpensionsintjänande 

Förslag till ny styrmodell 

Förslag till ny budgetprocess 

Investeringsbudget 2023 

Val av ersättare för ombud vid bolagsstämman i Kommunförbundet 
Skåne 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 179 

Upprop och protokollets justering 

Kommunfullmäktige utser Tommy Augustsson (S) och Hans Persson (SD) 
till justerare, som tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande juste
rar dagens protokoll. 

Ordförande meddelar att justering äger rum fredagen den 23 december 
2022, klockan 10.00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 

Sida 
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Expedierat Utdrags bestyrkande 
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l~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 180 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Dagordningen godkänns med dessa ändringar. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige medger att dessa extra ärende tas 
upp och tas ur dagordningen under dagens sammanträde. Kommunfullmäk
tige medger detta. 

Sammanfattning 
Följande extra ärende önskas tas upp: 
Investeringsbudget 2023 
V al av ersättare för ombud vid bolagsstämma i Kommunförbundet Skåne 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 181 

Anmälningar 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktiges beslut 
Inkomna anmälningar, godkänns 

Sammanfattning av ärendet 
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följ ande anmälningar inkommit: 

KS/2022:8 
Beslut, Budgetuppföljning per den 31 augusti 2022, hälsa- och omsorgs
nämnden, 2022-11-24 
Beslut, Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2022, hälsa- och omsorgsnämn
den, 2022-11-24 
Minnesgåva 2022 till anställda och förtroendevalda med 24 års tjänstgöring 

KS/2023:10 
Beslut, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Skåne 
2022-12-09 
Beslut, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Länsstyrelsen Skåne 
2022-12-09 
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Expedierat Utdrags bestyrkande 

I I 



[~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 182 
Avtackning för avgående kommunfullmäktigepolitiker 

Kommunfullmäktiges presidium uppmärksammar och avtackar av
gångna ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige mandatperi
oden 2019-2022. 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 183 
Utdelning av kulturpriset 2022 

Barn och utbildningsnämnden beslutade enhälligt på sitt sammanträde den 
22 november 2022 att Margareta Juhlin, Lönsboda, tilldelas Osby kommuns 
kulturpris 2022. 

För sina mångåriga, gedigna och förtjänstfulla insatser som konstnär, 
författare och illustratör. Med konst och böcker som gläder både stora och 
små, inom och utanför kommunens gränser. 

Kommunfullmäktiges ordförande Mats Ernstsson (C), delar ut priset 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 184 

Information 

Hälsa- och omsorgsnämndens ordförande, Jimmy Ekborg (C), håller 
en återrapportering ifrån hälsa- och omsorgsnämnden. Det presente
ras bland annat om kommunens tredjeplacering i hemtjänstindexet i 
Skåne, uppstarten av boendet Solhem, det förebyggande arbetet som 
kommunen har där alla 77-åringar i kommunen erbjuds ett besök och 
hur LSS verksamheten fortsätter att växa i kommunen. Det är nyli
gen färdigställt tre bostäder inom LSS. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Lars-Anton Ivarsson 
(M), håller en återrapportering ifrån barn- och utbildningsnämnden. 
Det presenteras bland annat hur måluppfyllelsen ser ut i kommunens 
tre grundskolor, hur stor andel elever som går ut gymnasieprogram
men i Osby kommuns gymnasieskola med godkända betyg samt 
vilka utmaningar barn- och utbildningsnämnden ser framöver. Lars
Anton I varsson (M) lyfter att det kommer krävas en del tuffa beslut 
framöver med tanke på det ekonomiska läget. 
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~OSBY 
~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 185 

Frågestund 

- Inga frågor är inkomna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(26) 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Expedierat Utdragsbestyrkande 
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rvlOSBY 
~ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 186 
Taxa Fjärrvärme i Osby AB 
Dm KS/2022:43 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Fastställa ny taxa för Fjärrvärme i Osby AB, höjd med 7%. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar på att kommunfullmäktige tar bort tidsangi
velsen i sitt beslut och endast beslutar om höjningen av taxan, inte när den 
ska träda i kraft. 

Överläggning och beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om man beslu
tar enligt yrkandet från Carl-Magnus Nilsson (M) och finner att kommun
fullmäktige gör så. 

Sammanfattning 
För att möjliggöra ett positivt resultat 2023 med dagens förutsättningar vad 
gäller framför allt pris på bränsle och el samt höjda räntor beslutade 
styrelsen för Fjärrvärme i Osby AB att höja taxan med 7 %. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 255 
Protokoll, styrelsesammanträde Fjärrvärme i Osby AB 2022-11-17 

Beslutet skickas till 
Fjärrvärme i Osby AB 
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~OSBY 
~KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

§ 187 
Ändring av bygglovstaxan 
Dm KS/2022:344 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Fastställa en ny taxa för bygglov i enlighet med Förslag 
bygglovstaxa Osby kommunbilaga 1, att gälla från och med den I 
januari 2023. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Föreslagen förändrad taxa avseende bygglov innebär justeringar av 
hand-läggningskostnaderna gällande strandskyddsdispenser, där dessa 
reduceras vid samtida byggnation. Attefalls byggnader samt rivning utom 
plan och eldstäder föreslås en smärre höjning där det harmoniserar den 
arbetsinsats som görs vid dessa ärenden. Förändringarna redovisas i röd text 
i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 256 
Tjänsteskrivelse "Ändring av bygglovstaxan", daterad 18 oktober 2022 från 
förvaltningschef Anders Skoog 
Förslag, bygglovstaxa Osby kommun samt bilaga 1, för Miljö- och 
bygg-nämnden,2022-10-18 
Gällande bygglovstaxa för Miljö- och byggnämnden, Antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-20, MB-2011-221 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 188 
Ändring av taxan enligt Miljöbalken 
Dnr KS/2022:345 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa en ny taxa enligt miljöbalken i enlighet med reviderad 
Miljötaxa+ Taxebilaga 1 samt Taxebilaga 2, att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Revidering av Miljötaxa med bilagor där förändringarna i några fall avser 
att gå ifrån fasta avgifter kopplat till K-värden som index uppräknas varje år 
till timavgift. Förvaltningen har tidigare fått uppdrag av nämnden att se över 
taxan över djurhållningen inom detaljplan. Detta gäller de områden inom 
prövning av nya ärenden och tillsyn där fasta avgifter kan slå fel beroende 
på ärendets storlek och hantering. Timavgift bedöms rimligt eftersom 
utred-ningens omfattning kan variera beroende på vad det är för djur. 
Förvaltning-en har gjort en översyn av övriga delar i taxan och gjort en del 
smärre juste-ringar avseende handläggning av anmälan för 
verksamhet/åtgärd inom vat-tenskyddsområde, anslutning av vattentoalett 
till befintlig avloppsanord-ning, spridning av gödsel, handläggning av 
anmälan om bass~ngtad, sprid-ning av bekämpningsmedel och anmälan om 
kompostering. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 257 
Tjänsteskrivelse "Ändring av taxan enligt miljöbalken" daterad den 18 
ok-tober 2022 från förvaltningschef Anders Skoog 
Skrivelse "Reviderad Miljötaxa+ taxebilaga l" daterad 14 oktober 2022 
Förslag "Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och 
hälso-skyddsverksamheter" daterad 14 oktober 2022. 
Gällande miljötaxa för Miljö- och byggnämnden, antagen av 
kommunfull-mäktige 2017-11-27, TT-2017-1078 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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~OSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 189 
Ändring av taxan för tillstånd och tillsyn enligt 
Alkohollagen 
Dm KS/2022:346 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa en ny taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen i 
enlighet med taxabilaga I, att gälla från och med den 1 januari 2023. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Revidering av alkoholtaxan där översynen i stort handlat om att ta bort 
avgifter med tveksamt lagstöd, samt harmoniserat vissa avgifter vad de 
verkligen kostar. Dessa åtgärder är slopat avgifter kopplade till 
restaurangrapporteringen. Tveksamt lagstöd. Kostar mer i administration än 
vad de genererar. Årlig tillsynsavgift högre i stället. Delat upp avgift för 
tillfälliga tillstånd till allmänheten baserat på antal dagar - mer arbete när det 
gäller längre tidsperioder. Det finns heller ingen tillsynsavgift för tillfälliga, 
utan den måste bakas in i ansökningsavgifterna. I avgifter för 
cateringtillstånd ingår även handläggning av anmälningar av 
cateringtillfälle/-lokal. . 
Fast årlig avgift på samtliga anmälningspliktiga produktgrupper. 
Avgiften för eventuellt kunskapsprov inkluderas i ansökningsavgiften -
sparar administration (och därmed kostnader). 
Avgift för tillfällig servering i slutet sällskap är rabatterad. Det tar betydligt 
mer än en timme att utreda ansökan. Just denna tillståndsform är tänkt fört 
ex föreningsfester. A ena sidan ska man inte subventionera alkoholservering. 
A andra sidan ökar en lägre avgift chansen för att ansökan verkligen görs. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 258 
Tjänsteskrivelse "Ändring av taxan för tillstånd och tillsyn enligt 
alkoholla-gen", daterad 18 oktober 2022 från förvaltningschef Anders 
Skoog. 
Taxabilaga 1 avseende alkohollagen för Miljö- och byggnämnden, daterad 
14 oktober 2022 
Gällande taxa för Miljö- och byggnämnden, Avgifterna är beslutade av 
kommunfullmäktige 2017-11-27. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 190 
Taxor och avgifter inom kultur och fritid 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna "Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2023" med 
följande ändring: kolumn C i underlaget höjs med 10 %. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Barn konsekvensanalys 
Nej, inte aktuellt. 

Sammanfattning 
2017 antogs nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för 
uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att 
bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. 
Att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett aktiv och 
självständigt föreningsliv och civilsamhälle. Systemet är upplagt så att de 
övergripande riktlinjerna antas av kommunfullmäktige men budget för 
föreningsstöd samt taxor för Kultur och Fritidsanläggningar och lokaler 
antas och justeras vid behov årligen av barn och utbildningsnämnden inom 
given ram. För de föreningar som har egna lokaler och klubbrum i 
kommunens byggnader och anläggningar, kommer ett hyresavtal att skrivas 
med fastighetsenheten. De individuella hyresavtalen regleras inte i den 
allmänna skrivelsen för "taxor kultur och fritidsanläggningar" utan 
förhandlas fram utifrån varje unik situation. Inför 2023 föreslår Kultur och 
fritid att taxorna från 2022 behålls. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 259 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-08, § 84 
Tjänsteskrivelse "Taxor och avgifter inom Kultur och Fritid 2022" 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Sida 

15(26) 

Expedierat Utdrags bestyrkande 

I I 



1'710SBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 191 
Revidering av taxan enligt strålskyddslagen 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Fastställa en ny taxa enligt strålskyddslagen i enlighet med reviderad 
Taxa Strålskyddslagen att gälla från och med den I januari 2023. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Revidering av taxan enligt strålskyddslagen avseende relevant lag och 
upp-daterat författningsnummer. Ändringar och tillägg i förhållande till 
gällande delegationsordning är markerat med röd textfärg. Överstrykningar 
innebär att innehållet är ersatt av de redovisade ändringarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 260 
Tjänsteskrivelse "Revidering av taxan enligt strålskyddslagen", daterad 8 
november 2022 från förvaltningschef Anders Skoog. 
Reviderad taxa strålskyddslagen, daterad 26 oktober 2022 
Gällande taxa enligt strålskyddslagen för Miljö- och byggnämnden, antagen 
av kommunfullmäktige 27 november 2017-11-27 (Dnr: TT-2017-1079) 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggförvaltningen 
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~OSBY 
~~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige 

§ 192 
Renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa, ÖGRAB 
Dnr KS/2022:55 

Kommunfullmäktiges beslut 

Föreslagna taxor enligt renhållningstaxan fastställs att gälla från och 
med 1 januari 2023 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
ÖGRAB ska vid behov lämna förslag till ägarkommunerna avseende 
renhållningsförskrifter och renhå 11 ningstaxa. 
Förslag bifogas avseende kompletteringar och förtydliganden av 
renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa till 2023. 
Avfallsslaget "Brännbart" byts till det mer korrekta "Restavfall" och 
avfallsslaget "Deponi" byts till det mer tydliga namnet "Porslin och 
keramik". 
Föreskrifter och taxa har kompletterats avseende bygg- och rivningsavfall 
som följer av regler i avfallsförordningen gällande från 2023-01-01. 
Vidare kan nämnas mindre justeringar och förtydliganden avseende 
arbetsmiljöaspekter på hantering av brunnslock och att förlängt 
hämtningsintervall för avloppsanläggningar kan medges under förutsättning 
att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening enligt miljöbalken. 
Förslagen har stämts av med Miljö & Byggchef i Osby kommun och Miljö 
& Hållbarhetschef i Östra Göinge kommun. ÖGRAB 's styrelse kommer 
under november/december att behandla frågan om indexreglering av taxan 
för 2023, vilket inte är inarbetat i bifogat förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 261 
Missiv, 2022-11-09, ÖGRAB 
Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 
Förslag till Osby kommuns avfallstaxa 

Beslutet skickas till 
ÖGRAB 
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fViOSBY SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
~ KOMMUN Sammanträdesdatum 
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§ 193 
Kommunalt partistöd 2023 samt redovisning av 
kommunalt partistöd 2021 
Dm KS/2022: 114 040 

Kommunfullmäktiges 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 12 534 kr per mandat i 
kommunfullmäktige. Fördelat på de sex politiska partier som har 
mandat i kommunfullmäktige, från och med oktober 2022 innebär 
detta ett kommunalt partistöd för 2023 för respektive parti enligt 
följande: 

Antal Summa 
'Parti mandat Grundstöd Mandatstöd partistöd 

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S) · 11 1 2 898 137 879 140 777 

Sverigedemokraterna (SO) 11 2 898 

Centerpartiet (C) 11 2 898 

Moderaterna (M) 5 2 898 

Kristdemokraterna (KO) 

Vänsterpartiet (V) 

Summa 

Barn konsekvensanalys 

2 

1 
2 898 

2 _898 

17 388 

137 879 140 777 

137 879 140 777 

62 672 65 570 

25 069 27 967 

12 534 15 432 

513 912 531 300 

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 ut
betalning av kommunalt partistöd: 
- 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 
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Kommunfullmäktige 

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) pris basbelopp, 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) pris basbeloppen 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. 
Baserat på mandatfördelningen efter valet 2022 är grundstödet är 2 898 
kronor per politiskt parti och mandatstödet 12 534 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. 

Finansiering 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 253 
Partistöd för år 2023 betalas ut inom ramen för 
kommunstyrelseförvaltningens budget för år 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-11-28 baserat på 
mandatfördelningen efter valet 2022 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten, kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 194 
Uppdrag att ta fram ny översiktsplan för Osby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny översiktsplan 
för Osby kommun. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Lotte Melin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommu
nen. Denna översiktsplan ska spegla den politiska majoritetens uppfattning 
och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Sedan 1 :e april 2020 ska kommunfullmäktige ta fram och anta en plane
ringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Dock behöver 
inte en planeringstrategi tas fram om kommunfullmäktige har antagit en ny 
översiktsplan inom samma tidsperiod. 
Syftet med en översiktsplan är bland annat att formulera och definiera stra
tegier för en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan ska ange både 
en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som grunddragen i den 
avsedda användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska 
visa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen samt hur riksin
tressen ska tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer ska följas. Planen ska 
också ge vägledning för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. I samband med framtagande av ny översiktsplan behöver gällande 
naturvårdsplanen uppdateras med en ny inventering. 
Översiktsplaneringen är med sitt helhetsperspektiv på markanvändning, be
byggelse, grönstruktur och infrastruktur en god bas för att belysa energifrå
gans koppling till övriga planeringsfrågor. Här finns en möjlighet att redo
visa och analysera förutsättningar och mål för både energihushållning och 
utbyggnad av förnybar energi för att på så sätt minska klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 246 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 15 november 2022, § 
94 "Uppdrag att ta fram ny översiktsplan för Osby kommun" 
Gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 29 november 
2010. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
F örvaltningschef, Mathias Karlsson 
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§ 195 
Minskad arbetstid med oreducerat 
tjänstepensionsintjänande 
Dnr KS/2022:360 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Att tills vidare pausa möjligheten för medarbetare som fyllt 63 fram till 
och med 65 år att ansöka om möjlighet till minskad arbetstid med ore
ducerat tjänstepensionsintjänande, (80-90-100). 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
I Osby kommuns pensionspolicy samt pensionsriktlinjer finns möjligheten för 
medarbetare fyllda 63 år fram tills 65 års ålder att ansöka om minskad arbetstid 
med oreducerat tjänstepensionsintjänande. 
Utifrån det budgetläge som kommunen befinner sig i samt den minskade bud
getram som Kommunstyrelseförvaltningen ska förhålla sig till föreslår HR-chef 
att möjligheten till minskad arbetstid med oreducerat tjänstepensionsintjänande 
pausas under 2023 och 2024 för att sedan se över möjligheten att återinföra för
månen under 2025. 
Budget är idag 450 000 kr/år. Kostnaden för 2021 var 371 857 kr jämfört med 
2020 då kostnaden uppkom till 417 837 kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 254 
Tjänsteskrivelse minskad arbetstid med oreducerat tjänstepensionsintjänande, 
daterad 2022-11-29 
Pensionspolicy KF § 59/2016 
Pensionsriktlinjer KF § 59/2016 

Beslutet skickas till 
HR-chef, Anna Olsson 
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§ 196 
Förslag till ny styrmodell 
Dm KS/2022:253 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till styrmodell antas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

- Kommundirektören får i uppdrag att implementera styrmodellen i 
samband med arbetet med budget 2024 och flerårsplan 2025-2026. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet handlar om kommunens övergripande styrmodell och berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 har ett förslag till ny styrmodell arbetats fram. Styrmodellen ska bi
dra till att den politiska viljan får genomslag i kommunens verksamheter och 
gör skillnad för kommunens invånare, företag och besökare. 
Förslaget till styrmodell är framtaget utifrån samtalen vid och resultatet av 
de utvecklingsdagar som Kommunstyrelsen och nämndernas presidier 
genomförde under våren 2022. 
Förslaget till styrmodell ligger även till grund för förslaget till 
budgetprocess och tidplan för arbetet med budget 2024 och flerårsplan 
2025-22026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 247 
Riktlinjer - Styrning och styrmodell daterad 2022-12-04 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
Kommunens nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
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§ 197 
Förslag till ny budgetprocess 
Dm KS/2022:362 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till riktlinjer för budgetprocessen, Planera mål och ekonomi, 
godkänns. 
Kommundirektören får i uppdrag att implementera riktlinjer för bud
getprocessen i arbetet med budget 2024 och flerårsplan 2025-2026. 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet handlar om kommunens övergripande budgetprocess och berör inte 
barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny 
budgetprocess. Budgetprocessen utgår från förslaget till styrmodell. 
Budgetarbetet inleds med att de förtroendevalda arbetar fram förslag till 
strategiska imiktningar, fullmäktigemål och finansiella mål fram av 
förtroendevalda i januari och februari. 
Under våren förbereder kommunledningsgruppen ett gemensamt och samlat 
budgetunderlag som överlämnas till den politiska budgetberedningen. 
Underlaget innehåller bland annat förslag till drift budgetramar och 
investeringsramar utifrån de förslag till strategiska imiktningar, 
fullmäktigemål och finansiella mål som arbetats fram i januari och februari. 
Budgetberedningen bereder förslag till budget och lämnar över förslag till 
Budget- och flerårsplan till Kommunstyrelsens arbetsutskott inför beslut i 
Kommunfullmäktige. 
Utifrån Kommunfullmäktiges beslut arbetar nämnderna fram och beslutar 
om internbudget inklusive nämndmål. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 248 
Riktlinjer-Planera mål och ekonomi daterad 2022-12-04 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör, Petra Gummesson 
Kommunens nämnder 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 
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§ 198 
lnvesteringsbudget 2023 
Dnr KS/2022:229 041 

Kommunfullmäktiges beslut 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-19 

Kommunfullmäktige fastställer ramar för investeringsbudget 2023 
och flerårsplan 2024-2025 
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Tkr 2023 2024 2025 
Kommunstyrelse 

- Kommunstyrelseförvaltning 1 700 5600 

-Arbete och välfärdsförvaltning 0 0 

Miljö-och byggnämnd 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 

- Samhällsbyggnad exkl VA 139 915 150 230 

- VA-verksamhet 14370 13 120 

Barn- och utbildningsnämnd 1 300 1 300 

Hälsa- och välfärdsnämnd 500 500 

SUMMA 157 785 170 750 

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska för
dela beslutad budgetram på projekt markerade med ett (x) i tabel
lerna nedan: 

I Fastighetsinvesteringar 2023 2024 

ÖvergriQande fastigheter 

1701 Värdeskapande fastighetsförvaltning X X 

1305 Säkerhetsprojekt larm X X 

0296 Nytt kommunövergripande passagesystem X X 

0292 Utbyggnad av laddstolpar till verksamhetslokaler X X 

xxxx Diverse verksamhetsförändringar HoO, SHB och AoV X X 

Kommunstyrelse 

1751 Övningsplats för räddningstjänsten 

1752 Blå ljushus X X 

Samhällsbyggnad 

1307 Utbyte storköksutrustning X X 

1312 Planerat underhåll/ komponentredovisning X X 

BARN OCH UTBILDNING 

xxxx Säkerhetsåtgärder lås och larm X X 

1648 Killebergs förskola med matsal X 

1642 Killeberg grundskola X 

1309 Utemiljö barn och utbildning X X 

1310 Div verksamhetsförändringar X X 

xxxx Idrottshall Killeberg 

1616 Upprustning fritidsanläggningar X 

400 

0 

0 

117 530 

13470 

1 300 

500 

133 200 

2025 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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xxxx Fritidsbank X 

TOTALT 114 975 126 230 

Övriga investeringar 2023 2024 2025 

0804 Gatubelysning (parker} X X X 

0810 Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder X X X 

0801 Fastighetsbildning X X X 

0840 Nya planområden (Planområden} X X X 

0831 V Lekplatser X X X 

0833 V Arbets-fordon X X 

0835 Asfaltering X X X 

0890 V Maskiner lokalvård X X X 

0880 Utbyggnad fiber vita fläckar X 

0892 Brounderhåll X X X 

xxxx GC-väg Nettoområdet X 

TOTALT 24940 24000 24800 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet rör kommunens övergripande investeringsbudget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut om följande investeringsramar per 
nämnd för åren 2023-2025 den 28 november 2022. 
Majoriteten av investeringarna och investeringsbudgeten hanteras och 
disponeras av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
I förslaget till beslut ovan förtydligas vilka investeringsprojekt 
samhällsbyggnadsnämnden kan fördela budgetmedel mellan 2023-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2022-12-14 § 250 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-23 

Beslutet skickas till 
F örvaltningschefer 
Kommundirektör 
Controllers 
Ekonomi- och utvecklingschef 
F örvaltningschefer 
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§ 199 
Val av ombud och ersättare för ombudet vid 
bolagsstämmor i Kommunförbundet Skåne 

Kommunfullmäktiges beslut 

- Som ersättare vid bolagsstämmor vid Kommunförbundet Skånes 
bolagsstämmor utses Carl-Magnus Nilsson (M) 

Beslutsgång 
Yrkanden 

Sonja Svenle-Pettersson (M) yrkar på att kommunfullmäktige väljer Carl
Magnus Nilsson (M) till ersättare. 

Överläggning och beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om man beslu
tar enligt yrkandet från Sonja Svenle-Pettersson (M) och finner att kommun
fullmäktige gör så. 

Beslutet skickas till 
Vald politiker 
Löneadministratör, Johanna O Isen 
Kommunkansliet 
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