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Besöksadress 
Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförv
altningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Kommunfullmäktige 
Tid: Måndag den 29 mars, klockan 18:30 

Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams

Ärende

1 Upprop och protokollets justering

2 Godkännande av dagordning

3 Anmälningar

4 Information

- Återrapportering kommunstyrelseförvaltningen, kommundirektör Petra Gummeson, 
ekonomichef Gunnar Elvingsson, administrativ chef Johanna Lindhe, HR-chef 
Anna Olsson.  
- Information från Osbybostäder AB, Thomas Poppe
- Information från Fjärrvärme i Osby AB, Anders Pettersson
- Information från Industrihus i Osby AB, Nils-Åke Ceasar

5 Frågestund

6 Årsredovisning och bokslut 2020, samt beslut om ansvarsfrihet

a) Ekonomichef Gunnar Elvingsson, informerar kortfattat om årsredovisning och 
bokslut 2020
b) Frågor från allmänheten i anledning av årsredovisning och bokslut 2020
c) Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och 
byggnämnden, Hälsa och välfärdsnämnden, Valnämnden, Överförmyndaren, Osby 
Nova AB, Osbybostäder AB, Osby Fjärrvärme AB, Industrihus i Osby AB, Östra Göinge 
Renhållnings AB, Skåne Blekinge Vattentjänst AB och IT-kommuner i Skåne AB.
d) Revisionsberättelse för Östra Skånes Hälpmedelsnämnd och AV Media Skåne samt 
beslut om ansvarsfrihet

7 Om- och tilläggsbudget 2021

http://www.osby.se/
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8 Riktlinje - Komplettering för digitala sammanträde i kommunfullmäktige

9 Arvodereglemente, Osby kommun

10 Återrapportering kommunfullmäktiges beslut 2020-07-01 - 2020-12-31

11 Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner

12 Återrapportering besvarade/ej besvarade medborgarförslag

13 Begäran om entledigande som ledamot i Miljö- och byggnämnden - Peter Dahlström 
(SD)

14 Begäran om entledigande som ledamot i Miljö- och byggnämnden - Anders Edbro (C)

15 Begäran om entledigande som ledamot och vice ordförande i Miljö- och byggnämnden - 
Kurth Stenberg (S)

16 Begäran om entledigande som ledamot och ordförande i miljö- och byggnämnden - 
Oddbjörn Aasvold (M)

17 Begäran om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen - Maria Reimer (S)

18 Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Songul Özdemir (S)

 

Dag Ivarsson Robin Skoglund 

Ordförande Sekreterare
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Om- och tilläggsbudget 2021
Dnr KS/2021:11 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen tar ställning till tilläggsbudget drift

2. Kommunstyrelsen tar ställning till ombudgetering investering

3. Kommunstyrelsen tar ställning till omdisponering driftbudget

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen/ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till 
om- och tilläggsbudget 2021. Enligt anvisningarna avses i första hand ombudgetering av 
pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade driftprojekt som inte slutförts. 
Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag kan också genomföras.

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2021 avser 6 400 tkr driftkostnader. Det gäller 
dels förslag om fortsatt satsning på arbetsmarknadstjänster med 3 500 tkr och dels 
begäran om tilläggsbudget från hälsa och välfärdsnämnden på 2 900 tkr.

Ställning bör också tas till att omfördela budgetmedel från övriga nämnder till nya arbete 
och välfärdsförvaltningen för en rimlig budgetnivå för ekonomiskt bistånd och 
institutionsplaceringar.

I samband med tilläggsbudgeten görs också omdisponering av budgetmedel för IT-drift 
från centralt till respektive nämnd som från och med i år bär sina egna IT-kostnader.

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 41,6 mnkr mnkr (Varav VA-
investeringar 21,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår till 360 mnkr, varav VA-
verksamheten utgör 52 mnkr.

http://www.osby.se/
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Med ca 40 mnkr i tilläggsbudgetering så kommer 2021 års investeringsbudget att totalt 
uppgå till ca 400 mnkr vilket är ett mycket högt belopp.

Finansiering

Finansiering av drift kan ske från ks medel för tilläggsbudget, vht 94008, med 1 000 tkr. 
Finansiering kan också ske genom minskning av budgeten för räntekostnader. Ränteläget 
är fortsatt lågt och bedömningen är att årets budgetbelopp i detta läge kan minskas med 
1 000 tkr. Finansiering kan också ske genom en ökning av budget för skatteintäkter och 
generella bidrag då årets första prognos visar ett bättre utfall än budget.
Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande av likvida 
medel. Det kan inte uteslutas att låneramen kan behövas utökas senare under året.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2020-02-16

Tjänsteskrivelse om arbetsmarknadsanställningar

Hälsa och välfärdsnämndens beslut § 89/2020

Rapport tilläggsbudget 2021, bifogas senare

Sammanställning om- och tilläggsbudget investeringar per projekt

 

Beslutet skickas till 

Kommunens nämnder

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Datum
2021-02-01      

Barnkonsekvensanalys
Om- och tilläggsbudget 2021
Dnr KS/2021:11 041

Vilka barn berör ärendet och hur?
Barn till individer som erbjuds arbetsmarknadspolitisk anställning inom 
Osby kommun. 
Sverige brottas med en stor utmaning som handlar om utanförskap, 
människor som idag lever på bidrag istället för att få en chans att arbeta.  
Barn behöver få växa upp med att se sina föräldrar gå till jobbet. 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Nej, känns ej aktuellt då barn endast berörs indirekt

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att möjliggöra för fler personer att få en arbetsmarknadspolitisk anställning 
istället för bidrag är att betrakta som det bästa beslutet för barnet. 



Osby kommun
Datum
2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv
I Rapport 2014:6 från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiks 
utvärdering, skrivs om hur arbetslöshet har en negativ påverkan på hälsan 
både för vuxna och deras barn. Vidare lyfter man fram att forskning visar att 
föräldrars arbetslöshet påverkar skolgång och en rad andra utfall negativt 
både på kortare och längre sikt. Men det är också möjligt att arbetslöshet i 
sig kan leda till försämrad ekonomi, stress och påfrestningar för familjen 
och på så sätt ha en negativ inverkan på barnen så väl på kort som på längre 
sikt. De tar även upp att ny forskning visar att händelser och faktorer tidigt i 
barndomen kan påverka barns hälsa, och utveckling och senare framgång i 
skolan och på arbetsmarknaden.

Nej, motivera
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Om- och tilläggsbudget 2021
Dnr KS/2021:11 041  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Arbete och välfärd beviljas 3500 tkr för finansiering av arbetsmarknadspolitiska 
anställningar.

Barnkonsekvensanalys

Se barnkonsekvensanalys i bilaga, daterad 2021-02-01.

Sammanfattning av ärendet

En av kommunens viktigaste arbetsmarknadsinsatser är arbetet med 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Förvaltningen har idag en budget på cirka 1960 tkr. 
Den täcker kostnader för de individer som redan är inne i en arbetsmarknadspolitisk 
anställning och möjliggör därmed inte att några nya anställningar kan ingås under året 
2021. 

Ärende

En av kommunens viktigaste arbetsmarknadsinsatser är arbetet med 
arbetsmarknadspolitiska anställningar. Flertalet av de individer som uppbär ekonomiskt 
bistånd och som är aktuella inom kommunens arbetsmarknasverksamhet är inte 
berättigade extratjänst eller lönebidrag, vilket är anställningar med höga subventioner. 
Arbetsmarknadsverksamhetetens arbete bromsades upp då de subventioner som stod till 
buds var kostsamma och inte skulle vara möjliga att använda sig av med befintlig budget. 
Genom att Hälsa- och välfärdsnämnden under 2020 beviljades 3500 tkr i tilläggsbudget 
öppnades nya möjligheter upp. 
De extra beviljade medlen möjliggjorde att anställning kunde ske med nystartsjobb och 
förvaltningen kunde ha igång 50 arbetsmarknadspolitiska anställningar inom kommunens 
olika förvaltningar, vilket är den målsättning som finns. Bedömningen inför 2020 var att 
dessa skulle vara fördelade enligt:

 25 nystartsjobb till en kostnad av 3900 tkr (ca 13 000 kr/mån x 25 x 12 månader = 
3900 tkr) 
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 15 extratjänster (ingen kostnad; helt subventionerat genom statliga bidrag)
 10 övriga (lönebidrag, introduktionsjobb mm) till en kostnad av 800 tkr (cirka 6 

700 kr/mån x 10 x 12 månader = 800 tkr)

Finansiering för dessa 50 anställningar (enligt fördelningen ovan) under året beräknades 
till 4700 tkr. Efter viss omfördelning av ordinarie budget och med beviljat tillskott hade 
förvaltningen en sammanlagd budget för arbetsmarknadspolitiska anställningar på 5400 
tkr (ordinarie 1900 tkr och tillägg 3500 tkr).
Under året har varit det i genomsnitt pågått 46 anställningar (toppnotering 50 i september) 
fördelat på:

- 23 nystartsjobb
- 13 extratjänster
- 10 övriga

Utfallet i budget 2020 landande på 3877 tkr. 
Hälsa och välfärdsförvaltningen gjorde en uppföljning av satsningen 30 oktober 2020 och 
då hade 10 personer avslutat sin anställning, avsluten ser ut som följer:
5 personer mot studier
2 personer till reguljärt arbete
2 personer flyttat från kommunen vid avslutad anställning
1 person arbetslös med a-kassa
Det är idag för tidigt att utvärdera satsningen och dess ekonomiska effekter. Spareffekten 
för de individer som haft nystartsjobb kommer att infalla året efter att de har gått ur sin 
anställning. En utvärdering skulle rimligtvis kunna genomföras i början av 2022. 
I de uträkningar som förvaltningen gjorde inför beviljandet av tilläggsbudget 2020, där 
man utgick från en satsning på 30 nystartsjobb, framkom en kostnad under första året på 
cirka 4 700 tkr avseende lönekostnad. Därefter skulle kostnaden sjunka till 0 kr år två 
under förutsättning att berörd individ varit medlem i a-kassa under första året. Ställer man 
detta i relation till vad individerna hade kostat om de istället varit beroende av ekonomiskt 
bistånd under dessa två år skulle satsningen innebära en minskad kostnad på 1 800 tkr. 
Förvaltningen går in i 2021 med 16 nystartsjobb, 7 lönebidragsanställningar, 4 
introduktionsjobb och 17 extratjänster, sammanlagt 44 arbetsmarknadspolitiska 
anställningar. Kostnaden för dessa är för 2021 är 1950 tkr, budgeten för 2021 är på cirka 
1960 tkr. 
I nuläget fattas med anledning av ovan inga nya beslut avseende arbetsmarknadspolitiska 
anställningar. Konsekvenserna av att inte kunna erbjuda nya individer en 
arbetsmarknadspolitisk anställning under året är att de istället med stor sannolikhet 
fortsatt kommer vara beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. 
Ytterligare en konsekvens är att servicegruppen (som framförallt har lönebidragsanställda 
med stort stödbehov) vid årets slut kommer vara tömd på anställda. 
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Den enda möjligheten som kvarstår för verksamheten att arbeta vidare med är 
extratjänster då denna form av arbetsmarknadspolitisk anställning helt subventioners av 
arbetsförmedlingen. Ett bekymmer är dock, som tidigare nämnts, att flertalet av de 
individer som uppbär ekonomiskt bistånd och som är aktuella inom vår kommunala 
arbetsmarknadsverksamhet inte är berättigade till extratjänst. Dessutom berättigar 
extratjänst inte till A-kassa. 
Genom att utöka möjligheten till anställning kan den utveckling vi ser på försörjningsstöd 
förhoppningsvis bromsas. Dock kan vi inte helt styra över det inflöde som sker. Det 
förvaltningen kan påverka när det gäller inflöde är att erbjuda de som har en anställning 
en förlängd anställningstid i de fall vi ser att de annars kommer bli beroende av 
försörjningsstöd. 
Förvaltningen ser det som nödvändigt för Osby kommun att utöka budgeten för 
arbetsmarknadspolitiska anställningar för att ge möjlighet för individer att ha ett arbete 
med lön istället för att uppbära bidrag.
Förvaltningen vill även betona att i de fall nya anställningar ingås under året kommer en 
kostnad för dessa följa med över till 2022. Hur stor del av kostnaden som går över till 
2022 beror på när under 2021 anställningen inleds (en anställning varar 1 år). 
Beslutsunderlag

- Redovisning tilläggsbudget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, uppdaterad 
2020-11-19, undertecknad av Pål Cederqvist och Mensur Numanspahic. §80 HVN 
2020-22-19. 

- Barnkonsekvensanalys daterad 2021-02-01
- Excelfil Nystartsjobb ekonomiskt bistånd 2 år

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör Petra Gummesson 

Ekonomichef Gunnar Elvingsson

Förvaltningschef Emma Frostensson

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör   Förvaltningschef   



ÄNDRA I RUTA B6 GRÖN, RESTEN SKÖTER SIG SJÄLV.

BRUTTOKOSTNAD KOMMUN NYSTARTSJOBB
Antal Kostnad/individ Per månad Per år

1 13 000 13 000 156 000
1) SKATTEINTÄKT NYSTARTSJOBB

Antal Intäkt/individ Per månad Per år
1 4 107 4 107 49 284

NETTOKOSTNAD KOMMUN NYSTARTSJOBB
Antal Kostnad/individ Per månad Per år

1 8 893 8 893 106 716
2) KOSTNAD EKONOMISKT BISTÅND

Antal Kostnad/individ Per månad Per år
1 9 000 9 000 108 000

SKILLNAD I KOSTNAD
Antal Kostnad/individ Per månad Per år

-107 -107 -1 284
1) Antagen lön 19 100/månad, netto 14 993

Skatt beräknad enligt skattetabell. Osäkert hur mycket till kommunen.
2) Kompletterande ek bistånd kan inträffa i båda fallen.

Berättigad till a-kassa efter 12 månader (kan va 6 mån om tidigare medlem).



BRUTTOKOSTNAD KOMMUN NYSTARTSJOBB

Antal Kostnad/individ år 1 Per månad Per år
30 13 000 390 000 4 680 000

Antal Kostnad/individ år 2 Per månad Per år
30 0 0 0

Total kostnad 2 år 4 680 000

KOSTNAD EKONOMISKT BISTÅND
Antal Kostnad/individ år 1 Per månad Per år

30 9 000 270 000 3 240 000
Antal Kostnad/individ år 2 Per månad Per år

30 9 000 270 000 3 240 000
Total kostnad 2 år 6 480 000

Differens kostnad år 1 + år 2 1 800 000

Kostnad nystartsjobb 4 680 000
Kostnad ekonomiskt bistånd 6 480 000
Differens -1 800 000

4 680 000

6 480 000

-1 800 000

7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

0
-1 000 000
-2 000 000

Kostnad
nystartsjobb

Kostnad
ekonomiskt
bistånd

Differens

KOSTNAD ÅR 1 + ÅR 2



Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2020

Redovisat 

2020

Återstår 

2020

Förslag 

2021

Beslut 

2021 Kommentar

Kommunstyrelsen

1031 92006 0012 HR-system 3 000 0 3 000 3 700

Försening p g a att upphandling fick göras om. 

Nya avtalet ligger 700 tkr över tidigare budget.

1060 27000 0060 Inventarier räddningstjänst 1 500 399 1 101 1 000

Projekt för utbyte av inventarier. Försening under 

2020 p g a Covid 19.

1070 92024 0511

Besluts och procesystem 

kontaktcenter 109 0 109 109

Har samband med EU-projekt där ansökan inte är 

klar.

1070 92021 0521

Ärendehanteringsystem 

kontaktcenter 250 0 250 250

Har samband med EU-projekt där ansökan inte är 

klar.

1070 92021 0007 Nytt intranät och hemsida 188 0 188 188 Projektet har inte hunnits med p g a Covid 19

1090 92027 0046

Övergripande diare och 

ärendehanteringssystem 500 0 500 500 Projektet har inte hunnits med p g a Covid 19

0

Summa 5 547 399 5 148 5 747

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA
3010 91001 0212 Ny förskola Klockareskogs 2 400 54 2 346 2 350 Pågående projekt

3010 91010 0296 Kommunövergr passagesyst 2 000 1 743 257 255 Pågående projekt

3010 91007 0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 660 95 5 565 5 565 Pågående projekt

3014 21502 0803 Centrumåtgärder 2 250 282 1 968 1 965 Pågår

3014 21502 0807 Centrumåtgärder visionsdo 2 000 27 1 973 1 970 Pågår (torget mm)

3010 24909 0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 1 000 0 1 000 200

Kommer användas för trafiksäkerhetsåtgärder vid 

Örkeneds skola.

3014 21502 0815 Utveckl. Naturbruksområde 5 500 1 510 3 990 3 990 Pågående projekt

3014 21502 0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 750 13 737 735 Pågående projekt

3014 21506 0817 Köp av fastigheter 2 000 763 1 237 1 235 Används till fastighetsköp Grossören 7 

3010 92053 0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 1 470 Behövs för utbyggnad av vita fläckar.

3010 91002 1309 Utemiljö Barn och skola 500 103 397 395 Används på uppdrag från BoU

3010 91002 1310 Div. vht.förändr BoU 500 0 500 500 Används på uppdrag från BoU

3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 20 300 3 136 17 164 3 500 Används till flytt Ängsgården till Klintgården mm

3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 1 500 Används till Visseltofta nya förskola

3010 91001 1648 Killeberg fsk o matsal 21 940 138 21 802 2 750 Används till fastighetsköp Grossören 7

3010 91001 1650 Förskolelokaler Visseltofta 2 000 54 1 946 1 945 Pågående projekt

3010 91000 1752 Ny brandstation Osby 2 400 92 2 308 2 300 Pågående projekt

3010 91007 1793 Gemens nyckelsystem HoV 1 500 0 1 500 1 500 Ej genomfört på äldreboende pga covid-19.

Summa SBN tillägg från år 2020 74 170 8 010 66 160 34 125



Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2020

Redovisat 

2020

Återstår 

2020

Förslag 

2021

Beslut 

2021 Kommentar

Nya beslut KF

LSS Ängdalen KF §162 7 500 Nya pengar beslutade i dec av KF (drift 170 tkr)

LSS Ängsgården KF §163 15 000 Nya pengar beslutade i dec av KF (7mkr 2022)

Summa nya beslut investeringar 0 0 0 22 500

Summa SBN inkl nya beslut 74 170 8 010 66 160 56 625

Omdisponeringar SBN från/till 2021

1752

Ny etablering 

räddningstjänsten & Ambulans -15 000 Ursprungligt budgetbelopp 30 000 tkr år 2022

xxx

Idrottshall Killeberg * Beslut 

fattas i samband med om- och 

tilläggsbudget 2021

Beslut om budget föreslås tas i samband med 

investeringsbudget för 2022.

1648 Killebergs förskola med matsal -15 000 Ursprungligt budgetbelopp 30 000 tkr år 2022

1642 Killeberg grundskola -20 000 Ursprungligt budgetbelopp 40 000 tkr år 2022

xxx Byggnation Lindhem 2 400

Omdisponering från 2022 till 2021. 

Byggnadsteknisk utredning behöver 

tidigareläggas pga omfattande problem med 

avloppstammar på Lindhem.

Summa projekt SBN som flyttas från/till 2021 0 0 0 -47 600

Summa SBN inkl nya beslut och efter omdisp 74 170 8 010 66 160 9 025



Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2020

Redovisat 

2020

Återstår 

2020

Förslag 

2021

Beslut 

2021 Kommentar

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 86501 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 540

IP-Only har installerat fiber i kommunen under 

2020. Möjligheten att ansluta pumpstationer mm 

utreds under 2021.

3900 86501 0907 ARV, VV, pumpstationer 5 000 1 630 3 370 3 370 Pågående projekt

3900 86501 0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 6 300 Pågående projekt

3900 86501 0910 Särsk dagvattensatsningar 3 190 0 3 190 3 190 Pågående projekt

3900 86501 0911 Övervakningssystem/PLC 6 075 452 5 623 5 623 Pågående projekt

3900 86501 0913 Mindre nyanläggningar VA 500 135 365 365 Pågående projekt

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 1 800 0 1 800 1 800 Pågående projekt

Summa 23 405 2 217 21 188 21 188



Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2020

Redovisat 

2020

Återstår 

2020

Förslag 

2021

Beslut 

2021 Kommentar

Barn- och utbildningsnämnden

6501 40740 0878 Offetlig konst förskola/skola 475 193 282 282

Konst har köpts in i samband med färdigställandet av 

de nya förskolorna i Osby och Lönsboda. Dock 

kvarstår det att genomföra vissa inköp.

6501 40740 1603 Inventarier ny fsk Osby 2 000 1 819 181 181
Inventarier till nya förskolan i Osby som tagits i bruk 

under 2020. Dock kvarstår vissa inköp. 

6501 40740 1604 Inventerier ny fsk Lönsboda 2 000 1 510 490 490
Inventarier till nya förskolan i Lönsboda som tagits i 

bruk under 2020. Dock kvarstår vissa inköp. 

6001 40020 1605 Verksamhetsystem fsk/skola 1 500 0 1 500 1 500
Verksamhetssystemet har upphandlats och 

implementeringen startar under 2021.

6501 40740 1681 Inventarier fsk Visseltofta 200 0 200 200

 Flytten av en förskolepvailjong från Killeberg till 

Visseltofta har försenats och kommer att genomföras 

under 2021.

6701 44040 1682

Inventarier matsal 

Örkenedsskolan 500 0 500 500
På grund av en felleverans av matsalsmöbler under 

2020 så kommer inköp att behöva ske under 2021.

6420 45040 1683

Inventarier klassrum 

Ekbackeskolan 200 149 51 51

Under våren 2021 kommer en modul med klassrum på 

Ekbackeskolan att tas i bruk. Vissa inköp har kunnat 

ske under 2020, men en del inköp kvarstår.

Summa 6 875 3 671 3 204 3 204

Hälsa och välfärdsnämnd

7003 51000 1700 Larm särskilt boende 2 419 101 2 318 2 318
På grund av Covid 19 har belastningen varit för hög för att 

genomföra detta projekt.

7504 51300 1702

Inventarier korttidsboende för 

barn

7003 51000 1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 100 På grund av Covid 19 är lokaler inte tillgängliga

7001 51000 1792 Verksamhetssystem

7505 51300 1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 50 50 Byggprocess för nytt boende förskjuten.

Summa 2 569 101 2 468 2 468 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 89 161 12 181 76 980 20 444 0

Summa totalt, VA-investeringar 23 405 2 217 21 188 21 188 0

Totalt 112 566 14 398 98 168 41 632 0



Om och tilläggsbudget 2021

2021-03-03 Sida 1



Tilläggsbudget drift

2021-03-03 Sida 2

• Förslag om satsning på arbetsmarknadspolitiska 

anställningar 3,5 mnkr

• Hälsa och välfärdsnämnden, 

anhållan om tilläggsbudget 2,9 mnkr



KF SKR KF SKR KF SKR

Resultatbudget 2021 -2023 Budget Dec Budget Dec Budget Dec

tkr Budget Budget Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan Flerårsplan

2021 2021 2022 2022 2023 2023

Verksamhetens nettokostnader -837 830 -837 830 -861 584 -861 584 -884 267 -884 267

Minskad budget tilläggsbudget och KS medel 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ramutökning -20 040 -20 040 -18 000 -18 000 -18 000 -18 000

Bidrag äldreomsorgssatsning 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600

Beräknad lägre LSS-avgift 7 000 7 000

Beräknad lägre driftkostnad fastigheter 2 200 2 200

Skatteintäkter/bidrag 844 100 852 000 863 100 872 400 887 200 891 000

Beräknat ytterligare statsbidrag 0 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Finansiella kostnader -5 700 -5 700 -10 000 -10 000 -14 400 -14 400

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning 15 854 6 554 18 509 14 747

Årets resultat -8 840 -940 0 0 8 872 8 910

Resultatutjämningsreserv (RUR) 8 840 940 0 0 0 0

Balanskravsresultat 0 0 0 0 8 872 8 910

Andel av skatter och bidrag 0 0 0 0 1% 1%

Invånare: 1/11 2020 = 13201, 1/11 2021 =13241, 1/11 2022 =13274



Överföring av medel till den nya 

förvaltningen Arbete och välfärd

2021-03-03 Sida 4

Ställning bör också tas till, att utöver budget 

för verksamheter som byter förvaltning,

även omfördela budgetmedel från övriga 

nämnder till den nya förvaltningen för en 

rimlig budgetnivå på ekonomiskt bistånd och 

institutionsplaceringar.



Överföring av budgetbelopp till ny 

förvaltning arbete och välfärd, tkr
Alternativ, där BUN överför ett större belopp och 

resterande belopp överförs proportionellt

Nämnd

Ny budgetram 

2021 Andel

Belopp att 

omfördela

Andel av 

budget

Kommunstyrelsen 68 537 16% 330 0,5%

Miljö och byggnämnd 5 385 1% 25 0,5%

Kommunrevision 870 0%

Valnämnd 10 0%

Samhällsbyggnadsnämnd 51 807 12% 250 0,5%

Vatten och avloppsverksamhet 0 0%

Hälsa och välfärdsnämnden 219 616 52% 1 040 0,5%

Överförmyndare 2 500 1%

Summa verksamheter 348 724 82% 1 645

Arbete och välfärdsförvaltningen 74613 18% 355 0,5%

Totalt summa verksamheter 423 337 100% 2 000

Barn och utbildningsnämnd 318 772 3 000 0,9%

Totalt belopp att överföra till arbete och välfärdsförvaltningen 5 000



Finansiering drift

2021-03-03 Sida 6

Möjligheter till finansiering:

• KS medel för tilläggsbudget 1,0 mnkr

• Budget för räntekostnader 1,0 mnkr

• Budget för generella statsbidrag

• (Resultatutjämningsreserv, RUR)



Övrig omdisponering, drift

• IT-kostnader växlas från 

kommunstyrelseförvaltningen (KSF) till 

nämnderna, totalt 13 221 tkr

• Budget för förtroendevalds sociala jour, 88*2 

tkr växlas från BUN och HO till KSF

• Budget för SITHS-korthantering, 140 tkr, 

överförs från HO till KSF (bemanningsenheten)



Om och tilläggsbudget 2021

Investeringsbudget:

• Ombudgetering med 42 mnkr (varav VA 21) för 

pågående projekt

• Total investeringsbudget,  360 + 42 = ca 400 mnkr!

• Finansiering via minskning av likvida medel.

• Låneramen kan behöva höjas senare under året.

2021-03-03 Sida 8
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Sammanställning tilläggsbudget 

Tilläggsbudget drift (tkr) 

Nämnd/ram Verks Vht  förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen    82 428  

- Kommunstyrelseförvaltning    -330  

- Arbete och välfärdsförvaltning    82 758  

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 

   -250  

Samhällsbyggnadsnämnd, VA    0  

Miljö- och byggnämnd    -25  

Barn- och utbildningsnämnd    -42 221  

Hälsa- och välfärdsnämnd    -36 432  

Överförmyndare    0  

Summa nämnderna    3 500  

Finansiering:      

Till förfogande tilläggsbudget 94008   1 000  

Skatteintäkter 94003   11 700  

Skatteutjämningsbidrag 94003   5 200  

Övriga finansposter 94x   1 000  

Summa finansiering    18 900  

SUMMA DRIFTBUDGET    15 400  

Med övriga finansposter avses budget för räntekostnader som minskas med 1 000 tkr. 

Tilläggsbudget investeringar (tkr) 

Nämnd/ram  Vht förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen    5 747  

- Kommunstyrelseförvaltning    5 747  

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA 

   9 025  

Samhällsbyggnadsnämnd, VA    21 188  

Miljö- och byggnämnd    0  

Barn- och utbildningsnämnd    3 204  

Hälsa- och välfärdnämnd    2 468  

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET 

   41 632  

Om- och tilläggsbudget investeringar per projekt framgår av bilaga till ärendet. 
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Drift och investeringar 

Nämnder har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering 2021. Enligt anvisningarna avses 
främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare 
beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas anslag kan 
också genomföras. 

Av nämndernas förslag till tilläggsbudget 2021 avser 6 400  tkr driftkostnader. 

Arbetsmarknadstjänster 

Precis som för 2020 finns förslag på att satsa 3 500 tkr som är tänkta att användas för 
arbetsmarknadspolitiska anställningar (nystartsjobb, anställningar med lönebidrag, mm). 
Fördelen med dessa framför till exempel extratjänster är att de är grund för 
arbetslöshetsersättning. Det innebär att den enskilde efter en sådan anställning har skapat 
möjlighet till självförsörjning och inte är beroende av ekonomiskt bistånd. 

Det är idag för tidigt att utvärdera satsningen under 2020 och dess ekonomiska effekter. 
Spareffekten för de individer som haft nystartsjobb kommer att infalla året efter att de har gått ur 
sin anställning. En fullständig utvärdering skulle rimligtvis kunna genomföras i början av 2022. 

I de uträkningar som förvaltningen gjorde inför beviljandet av tilläggsbudget 2020, där man 
utgick från en satsning på 30 nystartsjobb, framkom en kostnad under första året på cirka 
4 700 tkr avseende lönekostnad. Därefter skulle kostnaden sjunka till 0 kr år två under 
förutsättning att berörd individ varit medlem i a-kassa under första året. Ställer man detta i 
relation till vad individerna hade kostat om de istället varit beroende av ekonomiskt bistånd 
under dessa två år skulle satsningen innebära en minskad kostnad på 1 800 tkr. 

Förvaltningen ser det som nödvändigt för Osby kommun att även utöka budgeten 2021 för 
arbetsmarknadspolitiska anställningar för att ge möjlighet för individer att ha ett arbete med lön 
istället för att uppbära bidrag. 

Förvaltningen vill även betona att i de fall nya anställningar ingås under året kommer en 
kostnad för dessa följa med över till 2022. Hur stor del av kostnaden som går över till 2022 
beror på när under 2021 anställningen inleds (en anställning varar 1 år). 

Ett eventuellt tilläggsbudgetbeslut om medel för extratjänster bör villkoras till att enbart 
användas för ändamålet och att uppföljning sker i slutet av året, exempelvis på 
kommunstyrelsen i december. 

Överföring av medel till den nya förvaltningen för arbete och välfärd 

I bokslutet för 2020 uppvisar verksamheterna ekonomiskt bistånd och placeringar ett stort 
underskott mot budget. Dessa verksamheter överförs från hälsa och välfärdsnämnden till den 
nya förvaltningen för arbete och välfärd som ligger under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
föreslår att omfördelning av budgetmedel sker från övriga nämnder till den nya arbete och 
välfärdsförvaltningen för att få en rimlig budgetnivå för ekonomiskt bistånd och 
institutionsplaceringar. 

Hälsa och välfärdsnämnden 

Vid nämndens sammanträde i december 2020 beslutades att hos kommunstyrelsen anhålla om 
tilläggsbudget på 2 900 tkr. I kommunstyrelsens förslag till tilläggsbudget har detta inte 
beaktats. 

Investeringar 

Förslagen från nämnder avseende investeringar uppgår till 41,6 mnkr mnkr (Varav VA-
investeringar 21,2 mnkr). Årsbudgeten för investeringar uppgår till 360 mnkr, varav VA-
verksamheten utgör 52 mnkr. 

Med ca 40 mnkr i tilläggsbudgetering så kommer 2021 års investeringsbudget att totalt uppgå 
till ca 400 mnkr vilket är ett mycket högt belopp. Beräkning av avskrivning och lånebehov görs 
därför efter antagandet att 75 % av investeringsbudgeten verkställs. 
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Skatte- och bidragsprognoser 

I Sveriges kommuners och regioners (SKR) skatteprognos från månadsskiftet februari/mars har 
skatteintäkterna skrivits upp rejält jämfört med tidigare prognos. 

Ökningen i prognosen beror främst på att arbetade timmar utvecklades starkare än förväntat i 
slutet av 2020. SKR tror nu också på starkare ekonomisk utveckling under andra halvåret i år. 

Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram 
och restriktioner fortlöper världen över.   

Finansiering 

Finansiering av drift föreslås ske från ks medel för tilläggsbudget, vht 94008, med 1 000 tkr. 
Finansiering föreslås också ske genom minskning av budgeten för räntekostnader. Ränteläget 
är fortsatt lågt och bedömningen är att årets budgetbelopp i detta läge kan minskas med 
1 000 tkr. 

Finansiering sker också genom en ökning av budget för skatteintäkter och generella bidrag då 
årets första prognos visar ett väsentligt bättre utfall än budgeterat. Budgetökningen innebär att 
resultatbudgeten nu totalt sett visar ett överskott och i så fall behöver inte 
resultatutjämningsreserv (RUR) användas för 2021. 

Utökad investeringsbudget finansieras i första hand genom ianspråktagande av likvida medel. 
Det kan inte uteslutas att låneramen kan behövas utökas senare under året. 

Resultatbudget 

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2021 budget 2021 budget 2021 

Verksamhetens intäkter 207 000  207 000 

Verksamhetens kostnader -994 300 -2 500 -996 800 

Avskrivningar -62 000  -62 000 

Verksamhetens nettokostnader -849 300 -2 500 -851 800 

Skatteintäkter 593 800 11 700 605 500 

Generella bidrag och utjämning 250 300 5 200 255 500 

Verksamhetens resultat -5 200 14 400 9 200 

Finansiella intäkter 2 100 0 2 100 

Finansiella kostnader -5 700 1 000 -4 700 

Årets resultat -8 800 15 400 6 600 
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Kassaflödesbudget 

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2021 budget 2021 budget 2021 

Den löpande verksamheten    

Resultat -9 16 7 

Ej likviditetspåverkande poster 62 0 62 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

53 16 69 

Investeringsverksamheten    

Nettoinvesteringar -289 -42 -331 

Summa investeringsverksamheten -289 -42 -331 

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 280 0 280 

Amortering av skuld    

Summa finansieringsverksamheten 280 0 280 

    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 44 -26 18 

Omdisponeringar drift 

Ansv Verks Text Belopp Mp Kommentar 

11x  Arbete och välfärdsförvaltningen 1 007  Växling IT-kostnader 

20x  Miljö och byggnämnd 115  Växling IT-kostnader 

3x  Samhällsbyggnadsnämnden 1 192  Växling IT-kostnader 

45x  Revision 26  Växling IT-kostnader 

6x  Barn och utbildningsnämnd 7 781  Växling IT-kostnader 

7x  Hälsa och omsorgsnämnd 3 011  Växling IT-kostnader 

80x  Överförmyndare 89  Växling IT-kostnader 

10x  Kommunstyrelseförvaltning -13 221  Växling IT-kostnader 

7x  Hälsa och omsorgsnämnd -88  Förtroendevalds sociala jour 

6x  Barn och utbildningsnämnd -88  Förtroendevalds sociala jour 

10x  KS, individutskott 176  
Förtroendevalds sociala jour, 
individutskott 

7x  Hälsa och omsorgsnämnd -140  Hantering av SITHS-kort 

10x  Kommunstyrelseförvaltning 140  Hantering av SITHS-kort 

      

Summa  0   

I samband med tilläggsbudgeten görs omdisponering av budgetmedel för IT-drift från centralt till 
respektive nämnd som från och med i år bär sina egna IT-kostnader. 

Förtroendevalds sociala jour överförs från barn och utbildningsnämnden samt hälsa och 
omsorgsnämnden till det nybildade individutskottet under kommunstyrelsen och därför 
omdisponeras budgetmedel. 

Ansvar för hantering av SITHS-kort överförs från hälsa och omsorgsnämnden till 
kommunstyrelsen, bemanningsenheten. 

  



Om och tilläggsbudget 2021

KS 2021-03-10
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Förbättrad skatteunderlagsprognos 

enligt SKR (Sveriges kommuner och 

regioner) …

2021-03-11 Sida 2

Skatteunderlagsförändring
2019 2020 2021 2022 2023

SKR feb 21, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,8 2,2 3,0 4,1 3,5

SKR dec, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,8 1,7 2,5 4,0 4,1

SKR okt, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,8 1,9 1,5 3,9 3,5

Källa: SKR cirkulär 21:12

…. Ger högre intäkter till kommunen!



KF SKR SKR KF SKR SKR

Resultatbudget 2021 -2023 Budget Dec Feb -21 Budget Dec Feb -21

tkr Budget Budget Budget FlerårsplanFlerårsplan Flerårsplan

2021 2021 2021 2022 2022 2022

Verksamhetens nettokostnader -837 830 -837 830 -837 830 -861 584 -861 584 -861 584

Minskad budget tilläggsbudget och KS medel 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ramutökning -20 040 -20 040 -20 040 -18 000 -18 000 -18 000

Bidrag äldreomsorgssatsning 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600

Beräknad lägre LSS-avgift

Beräknad lägre driftkostnad fastigheter

Skatteintäkter/bidrag 844 100 852 000 861 000 863 100 872 400 876 500

Beräknat ytterligare statsbidrag 0 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030

Finansiella kostnader -5 700 -5 700 -5 700 -10 000 -10 000 -10 000

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning 15 854 6 554 2 454

Årets resultat -8 840 -940 8 060 0 0 0

Resultatutjämningsreserv (RUR) 8 840 940 0 0 0 0

Balanskravsresultat 0 0 8 060 0 0 0

Arbetsmarknadssatsning -3500

KS belopp för tilläggsbudget 1000

Minskning av budget för räntekostnader 1000

Nytt resultat 6 560 0

Enligt den nya 

skatteprognosen 

behöver inte RUR

(resultatutjämnings-

reserv) användas. 

Förslag att satsning sker 

på arbetsmarknads-

anställningar.



Tilläggsbudget drift
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• Förslag om satsning på arbetsmarknadspolitiska 

anställningar 3,5 mnkr

• Hälsa och välfärdsnämnden, 

anhållan om tilläggsbudget 2,9 mnkr



Överföring av medel till den nya 

förvaltningen Arbete och välfärd

2021-03-11 Sida 5

Ställning bör också tas till, att utöver budget 

för verksamheter som byter förvaltning,

även omfördela budgetmedel från övriga 

nämnder till den nya förvaltningen för en 

rimlig budgetnivå på ekonomiskt bistånd och 

institutionsplaceringar.



Överföring av budgetbelopp till ny 

förvaltning arbete och välfärd, tkr
Alternativ, där BUN överför ett större belopp och 

resterande belopp överförs proportionellt

Nämnd

Ny budgetram 

2021 Andel

Belopp att 

omfördela

Andel av 

budget

Kommunstyrelsen 68 537 16% 330 0,5%

Miljö och byggnämnd 5 385 1% 25 0,5%

Kommunrevision 870 0%

Valnämnd 10 0%

Samhällsbyggnadsnämnd 51 807 12% 250 0,5%

Vatten och avloppsverksamhet 0 0%

Hälsa och välfärdsnämnden 219 616 52% 1 040 0,5%

Överförmyndare 2 500 1%

Summa verksamheter 348 724 82% 1 645

Arbete och välfärdsförvaltningen 74613 18% 355 0,5%

Totalt summa verksamheter 423 337 100% 2 000

Barn och utbildningsnämnd 318 772 3 000 0,9%

Totalt belopp att överföra till arbete och välfärdsförvaltningen 5 000



Övrig omdisponering, drift

• IT-kostnader växlas från 

kommunstyrelseförvaltningen (KSF) till 

nämnderna, totalt 13 221 tkr

• Budget för förtroendevalds sociala jour, 88*2 

tkr växlas från BUN och HO till KSF

• Budget för SITHS-korthantering, 140 tkr, 

överförs från HO till KSF (bemanningsenheten)



Om och tilläggsbudget 2021

Investeringsbudget:

• Ombudgetering med 42 mnkr (varav VA 21) för 

pågående projekt

• Total investeringsbudget,  360 + 42 = ca 400 mnkr!

• Finansiering via minskning av likvida medel.

• Låneramen kan behöva höjas senare under året.
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KS (2021-03-10) förslag till 

kommunfullmäktige
Tilläggsbudget drift

1. Kommunstyrelsen, arbete och välfärdsförvaltningens driftbudget utökas med 3 500 tkr 
avseende arbetsmarknadspolitiska anställningar.

2. Utökningen får enbart användas till detta ändamål och en återrapportering ska ske på 
kommunstyrelsen i december

3. Finansiering sker enligt följande: 

Verksamhet 94008 tilläggsbudget 1000 tkr

Verksamhet 94005 finansiella kostnader 1000 tkr

Verksamhet 94003 skatteintäkter bidrag 1500 tkr

• 4. Budgeten för verksamhet 94003 skatteintäkter och bidrag utökas med ytterligare 15400 
tkr innebärande att årets resultat budgeteras till + 6 560 tkr.
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Tilläggsbudget drift, forts

• 1. Överföring av budgetmedel till KS, arbete och välfärdsförvaltningen, för verksamheter 
som skiftas mellan nämnder:

•

• Barn och utbildningsnämnden - 39 221 tkr

• Hälsa och omsorgsnämnden - 35 392 tkr

• Kommunstyrelsen, arbete och välfärdsförvaltningen + 74 613 tkr

•

• 2. Övrig överföring av budgetmedel till KS, arbete och välfärdsförvaltningen:

•

• KS, kommunstyrelseförvaltningen - 330 tkr

• Miljö och byggnämnd - 25 tkr

• Samhällsbyggnadsnämnd - 250 tkr

• Hälsa och omsorgsnämnd - 1 040 tkr

• Barn och utbildningsnämnd - 3 000 tkr

• KS, arbete och välfärdsförvaltningen + 4 645 tkr (+ 5000-355)
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Övrig omdisponering driftbudget

1. Budget för SITHSkort-hantering, 140 tkr, överförs från hälsa och 
omsorgsnämnden till KS, kommunstyrelseförvaltningen (bemanningsenheten).

2. Budget för förtroendevalds sociala jour överförs från barn och 
utbildningsnämnd, 88 tkr, och hälsa och omsorgsnämnd, 88 tkr, till ks, 
individutskott.

3. Budget för IT-kostnader överförs från KS, 13 221 tkr till:

• KS, arbete och välfärdsförvaltningen 1 007 tkr

• Miljö och byggnämnd 115 tkr

• Samhällsbyggnadsnämnd 1 192 tkr

• Revision 26 tkr

• Barn och utbildningsnämnd 7 781 tkr

• Hälsa och omsorgsnämnd 3 011 tkr

• Överförmyndare 89 tkr

2021-03-11 Sida 11



• Om och tilläggsbudget investering

•

• 1. Investeringsbudgeten utökas 

med + 41 632 tkr

• 2. Finansiering sker genom 

ianspråktagande av likvida medel.
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Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget

2020
Redovisat

2020
Återstår

2020
Förslag

2021
Beslut

2021 Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA
3010 91001 0212 Ny förskola Klockareskogs 2 400 54 2 346 2 350 Pågående projekt
3010 91010 0296 Kommunövergr passagesyst 2 000 1 743 257 255 Pågående projekt
3010 91007 0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 660 95 5 565 5 565 Pågående projekt
3014 21502 0803 Centrumåtgärder 2 250 282 1 968 1 965 Pågår
3014 21502 0807 Centrumåtgärder visionsdo 2 000 27 1 973 1 970 Pågår (torget mm)

3010 24909 0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 1 000 0 1 000 200
Kommer användas för trafiksäkerhetsåtgärder vid
Örkeneds skola.

3014 21502 0815 Utveckl. Naturbruksområde 5 500 1 510 3 990 3 990 Pågående projekt
3014 21502 0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 750 13 737 735 Pågående projekt
3014 21506 0817 Köp av fastigheter 2 000 763 1 237 1 235 Används till fastighetsköp Grossören 7
3010 92053 0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 1 470 Behövs för utbyggnad av vita fläckar.
3010 91002 1309 Utemiljö Barn och skola 500 103 397 395 Används på uppdrag från BoU
3010 91002 1310 Div. vht.förändr BoU 500 0 500 500 Används på uppdrag från BoU
3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 20 300 3 136 17 164 3 500 Används till flytt Ängsgården till Klintgården mm
3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 1 500 Används till Visseltofta nya förskola
3010 91001 1648 Killeberg fsk o matsal 21 940 138 21 802 2 750 Används till fastighetsköp Grossören 7
3010 91001 1650 Förskolelokaler Visseltofta 2 000 54 1 946 1 945 Pågående projekt
3010 91000 1752 Ny brandstation Osby 2 400 92 2 308 2 300 Pågående projekt
3010 91007 1793 Gemens nyckelsystem HoV 1 500 0 1 500 1 500 Ej genomfört på äldreboende pga covid-19.

Summa SBN tillägg från år 2020 74 170 8 010 66 160 34 125
Nya beslut KF

LSS Ängdalen KF §162 7 500 Nya pengar beslutade i dec av KF (drift 170 tkr)

LSS Ängsgården KF §163 15 000 Nya pengar beslutade i dec av KF (7mkr 2022)
Summa nya beslut investeringar 0 0 0 22 500
Summa SBN inkl nya beslut 74 170 8 010 66 160 56 625



Omdisponeringar SBN från/till 2021

1752
Ny etablering
räddningstjänsten & Ambulans -15 000 Ursprungligt budgetbelopp 30 000 tkr år 2022

xxx

Idrottshall Killeberg * Beslut
fattas i samband med om- och
tilläggsbudget 2021

Beslut om budget föreslås tas i samband med
investeringsbudget för 2022.

1648 Killebergs förskola med matsal -15 000 Ursprungligt budgetbelopp 30 000 tkr år 2022
1642 Killeberg grundskola -20 000 Ursprungligt budgetbelopp 40 000 tkr år 2022

xxx Byggnation Lindhem 2 400

Omdisponering från 2022 till 2021.
Byggnadsteknisk utredning behöver
tidigareläggas pga omfattande problem med
avloppstammar på Lindhem.

Summa projekt SBN som flyttas från/till 2021 0 0 0 -47 600
Summa SBN inkl nya beslut och efter omdisp 74 170 8 010 66 160 9 025

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 86501 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 540

IP-Only har installerat fiber i kommunen under
2020. Möjligheten att ansluta pumpstationer mm
utreds under 2021.

3900 86501 0907 ARV, VV, pumpstationer 5 000 1 630 3 370 3 370 Pågående projekt
3900 86501 0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 6 300 Pågående projekt
3900 86501 0910 Särsk dagvattensatsningar 3 190 0 3 190 3 190 Pågående projekt
3900 86501 0911 Övervakningssystem/PLC 6 075 452 5 623 5 623 Pågående projekt
3900 86501 0913 Mindre nyanläggningar VA 500 135 365 365 Pågående projekt
3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 1 800 0 1 800 1 800 Pågående projekt

Summa 23 405 2 217 21 188 21 188

Summa totalt, investeringar exkl VA 74 170 8 010 66 160 9 025 0
Summa totalt, VA-investeringar 23 405 2 217 21 188 21 188 0
Totalt 97 575 10 227 87 348 30 213 0

Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget

2020
Redovisat

2020
Återstår

2020
Förslag

2021
Beslut

2021 Kommentar



Omdisponeringar/minskningar 2020, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget

2020 Omdisp.
Förslag
2020

Beslut
2020 Kommentar

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget

2020
Redovisat

2020
Återstår

2020
Förslag

2021
Beslut

2021 Kommentar



1070 01000 0070 IT-investeringar 5 000 -3 500 1 500

Ramanslaget minskas efter kommunens
övergång till UNIKOM. Budgetbelopp kvarstår för
den IT-utrustning som kommunen behåller
ansvaret för: I-pads, AV-utrustning mm, skärmar.

Summa 5 000 -3 500 1 500

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

Summa 0 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 5 000 -3 500 0 1 500
Summa totalt, VA-investeringar 0 0 0 0
Totalt 5 000 -3 500 0 1 500

Tilläggsbudget 2021, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget

2020
Redovisat

2020
Återstår

2020
Förslag

2021
Beslut

2021 Kommentar



byt till 1651

byt till 1679
byt till 1650
byt till 1651





405000



Omdisponeringar/minskningar 2019, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn
Budget

2019
Förslag

2019
Beslut

2019 Kommentar

Kommunstyrelsen

0 0
0 0

Summa 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

Summa 0 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 0 0
Summa totalt, VA-investeringar 0 0
Totalt 0 0



TB investering 2019 KF § 15/2019 1020 08300 0008
TB investering 2019 KF § 15/2019 1031 06100 0004
TB investering 2019 KF § 15/2019 1031 06100 0012
TB investering 2019 KF § 15/2019 1060 88000 0040
TB investering 2019 KF § 15/2019 1060 88000 0051
TB investering 2019 KF § 15/2019 1060 88000 0055
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 01000 0007
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0203
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0503
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0505
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0511
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0512
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0513
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0514
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0515
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0518
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0519
TB investering 2019 KF § 15/2019 1070 02100 0521

3010 08410 0202
3010 08410 0209
3010 08412 0210
3010 08416 1306
3010 30200 1307
3010 30200 1667
3010 30200 1701
3010 32130 0080
3000 23110 0802
3010 32410 0804
3014 23110 0811
3014 05320 0812
3014 05320 0815
3010 05350 0833
3000 02120 0834

3900 54110 0904
3900 54110 0905
3900 54110 0907
3900 54110 0908
3900 54110 0909
3900 54110 0910
3900 54110 0911

6001 6020 1605
6501 6940 1604
6420 6540 0607
6831 4000 0878
6701 6440 1646

7503 74160 1702

1060 88000 0060
1070 01000 0070
3010 08410 0290
3010 08411 1612



3010 08417 xxxx



1500000,00
1500000,00
1500000,00
2949000,00
1601000,00
6000000,00
188000,00
29000,00

651000,00
115000,00
109000,00
513000,00
389000,00
422000,00
528000,00
188000,00
335000,00
250000,00

400000,00
3600000,00
2400000,00
250000,00
230000,00

27500000,00
1500000,00
2800000,00
314000,00
3250000,00
3000000,00
7200000,00
500000,00
900000,00
3970000,00

540000,00
3100000,00
300000,00
350000,00
2987000,00
840000,00
2550000,00

1500000,00
2000000,00
700000,00
475000,00
360000,00

300000,00

92583000,00

-6000000,00
-2000000,00
-4500000,00
-20000000,00



2400000,00

-30100000,00

62483000,00



1 500 1500000
1 500 1500000
1 500 1500000
2 949 2949000
1 601 1601000
6 000 6000000
188 188000
29 29000

652 652000
115 115000
109 109000
513 513000
389 389000
422 422000
528 528000
188 188000
335 335000
250 250000

0
400 400000

3 600 3600000
2 400 2400000
250 250000
230 230000

27 500 27500000
1 500 1500000
2 800 2800000
314 314000

3 250 3250000
3 000 3000000
7 200 7200000
500 500000
900 900000

3 970 3970000
0

540 540000
3 100 3100000
300 300000
350 350000

2 987 2987000
840 840000

2 550 2550000
0

1 500 1500000
2 000 2000000
700 700000
475 475000
360 360000

0
300 300000

0
0

92 583 92583400
0

-6 000 -6000000
-2 000 -2000000
-4 500 -4500000
-20 000 -20000000



2 400 2400000
0

-30 100 -30100000
0

62 483 62 483 400



Totalsumma 66074

1060 27000 0060

Inv och
utrustn
räddntj 1 500 0 1 500 1 500

1070 92022 0007

Utv
intranät o
hemsida 188 0 188 188



Investerin
gar
genomförs
2020. Terrängfordon, släp, timmervagn är inköpta. utbyte inv. Inv till övningsanläggning.
Projektet
ej
färdigställt
.
Programv
ara för
tillgängligh
etsdirektiv
et.

För över de 188 tkr som är kvar på projektet. Vi utreder just nu hur tillgänglighetsdirektivet påverkar oss och vi kan bli tvungna att investera i ytterligare moduler. Vi undersöker även en integration mellan office 365 och sitevision. JL



För över de 188 tkr som är kvar på projektet. Vi utreder just nu hur tillgänglighetsdirektivet påverkar oss och vi kan bli tvungna att investera i ytterligare moduler. Vi undersöker även en integration mellan office 365 och sitevision. JL



För över de 188 tkr som är kvar på projektet. Vi utreder just nu hur tillgänglighetsdirektivet påverkar oss och vi kan bli tvungna att investera i ytterligare moduler. Vi undersöker även en integration mellan office 365 och sitevision. JL
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0479528166 
Robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och 
nämndsammanträden
Dnr KS/2020:226 006  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige

- Riktlinje ”Komplettering av riktlinje för digitala sammanträde i 
kommunfullmäktige, Osby kommun”, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av COVID-19 pandemin har Osby kommun varit tvungna att hålla sina 
fullmäktigesammanträden i digital form. Den 22 januari 2021 höll SKR ett 
erfarenhetsseminarium för samtliga kommuner i Sverige där erfarenheter utbyttes. Med 
anledning av utbytet av erfarenheterna på seminariet har kanslienheten tagit fram 
kompletteringar av den tidiga beslutade riktlinjen för att säkerställa rättssäkerheten för 
kommunfullmäktiges sammanträde.  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Komplettering av riktlinje gällande kommunfullmäktiges 
sammanträde”, daterad den 3 mars 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund och 
kanslichef Amra Eljami.

Riktlinje ”Komplettering av riktlinje för digitala sammanträde i kommunfullmäktige, 
Osby kommun”,

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


 

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Komplettering till riktlinje för 
kommunfullmäktiges digitala 
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Riktlinjer
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Framtagen av: Robin Skoglund, 

Kommunsekreterare
Dokumentansvarig: <Titel>
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1 Inledning
I 5 kap. 16 § kommunallagen (2017:725) redogörs följande: Ledamöter får 
delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat om 
det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska 
anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. Bestämmelsen var 
ämnad att betrakta som ett komplement som ger ledamöter möjligheten att 
delta i beslutsfattande som annars inte hade blivit av. Under 2020 drabbades 
Sverige och övriga världen av Covid-19 pandemin, vilket gjorde att digitala 
möte och sammanträde snarare blev vardag istället för det komplement som 
det var ämnad för. Detta har orsakat att det ställs högre krav på Sveriges 
kommuner att kunna uppfylla kommunallagens krav för digitala 
fullmäktigesammanträde, men även nämndssammanträde.

2  Osby kommuns förutsättningar 
Enligt 5 kap. 72 § KL regleras det att kommunfullmäktige måste besluta om 
formerna för deltagande på distans i sin arbetsordning. Detta gjorde 
kommunfullmäktige i Osby på sitt sammanträde den 30 mars 2020, § 33. 
Samtliga förtroendevalda i Osby kommun har försetts med en iPad som 
arbetsredskap där plattformen Microsoft Teams är förinstallerad, vilken är 
den plattform de digitala sammanträdena i Osby sker.

I mars 2020 stod kommunens nya fullmäktigesal klar som har goda 
förutsättningar för digitala sammanträde då det är installerat två kameror 
som visar både presidiet och närvarande personer, samt ett ljudsystem som 
möjliggör goda förutsättningar att både höra och se samtliga i lokalen i 
realtid. På senare tid är det dock endast presidiet och sekreterare som är 
närvarande i sammanträdeslokalen och resterande deltagande är närvarande 
på distans.

3 Utmaningar
Även om Osby kommun är väl rustade för att genomföra 
kommunfullmäktiges sammanträde digitalt på distans finns det en del 
utmaningar. Enligt 5 kap 20 § ska ” en ledamot som avbrutit tjänstgöringen 
vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter 
under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet”. Det betyder strikt 
tolkat att en tjänstgörande ledamot som av någon förekommen anledning vid 
sammanträdet förlorar till exempel bild eller ljud och därmed inte uppfyller 5 
kap 16 § KL inte anses vara tjänstgörande och kan därför inte enligt 5 kap 20 
§ KL tjänstgöra mer under det sammanträdet. Undantagsvis måste 
ordförande ajournera mötet tills ledamoten/ledamöterna är tillbaka i 
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sammanträdet och det går att kontrollera att lagkraven uppfylls. Främsta 
anledningen för bortfall av ljud och bild beror på den egna uppkopplingen 
och desto fler deltagare desto mer ansträngt blir uppkopplingen.  

4 Checklista för förtroendevalda vid sammanträde
Inför ett sammanträde ska en förtroendevald tillse följande i förväg:

 Se till att Teams-applikationen är nerladdad på arbetsredskapet. 
Ansvaret åligger den förtroendevalda att se till att den är nedladdad. 
Vid avhjälpning finns mer information under stycke 4.1.

 Logga in med er tilldelade Osby-adress så att fullständigt för- och 
efternamn syns i mötet.

 Säkerställa att den finns tillräcklig internetuppkoppling för att delta i 
mötet och som uppfyller säkerhetskraven för distanssammanträde.

 Säkerhetsställa att arbetsredskapet eller den enhet man medverkar på 
är fulladdad samt att säkerhetsställa möjligheten till laddning om 
behov uppstår.

4.1 Teknisk support
Teknisk support avseende Lexmeeting hänvisas till kanslienheten och all 
övrig support gällande iPaden eller Teams hänvisas till Unikom. Vid behov 
av support åligger det den förtroendevalde att kontakta Unikom eller 
kanslienheten senast 7 dagar innan sammanträdet så det finns tid för åtgärder 
då det saknas möjligheter för det tätt inpå eller under sammanträdet.

4.2 Tillgängliga lokaler i kommunhuset
Saknar man tillförlitlig internetuppkoppling i sitt hushåll kan kommunen 
erbjuda att sitta i andra lokaler i kommunhuset. Vill man utnyttja 
möjligheten att sitta i kommunens lokaler vid ett fullmäktigesammanträde 
måste det meddelas snarast så kommunen kan boka upp lokalerna efter 
behov. Samtliga förtroendevalda har fått sammanträdestiderna utskickade. 
Vid behovet för användning av kommunens lokaler kan minst en 
tjänsteperson vara behjälplig att hänvisa till lokalerna då kommunen i övrigt 
saknar supportpersonal och därav vikten av att eventuella behov meddelas så 
tidigt som möjligt.  

5 Avslutning
Digitala sammanträde har varit nytt för alla offentliga förvaltningar i Sverige 
och det har inte funnits någon rättspraxis att ha som rättesnöre. I dom den 22 
januari 2021 (mål nr 2620–20 och 2661–20) dömde förvaltningsrätten i 
Luleå i enlighet med klagande vars överklagan avsedd att ledamot på 
kommunfullmäktige i Luleå under en period inte var synlig i bild. Även om 
förvaltningsrättens domar inte är prejudicerande och fallet nu är överklagat 
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till kammarrätten, så bevisar det vikten av att uppfylla kraven som beskrivs i 
denna riktlinje. Att vara väl förberedd och säkerställa viktiga faktorer innan 
ett digitalt sammanträde kan spara mycket tid och pengar för att undgå 
eventuella överklagande eller situationer som på annat sätt undanröjer att 
politiska beslut ska kunna ske på ett effektivt sätt även i extraordinära tider.    
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Inledning 

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och 

engagemang.  

Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och alla får 

ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. Enligt 4 kap. 12-12 b § 

KL har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska 

förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som 

fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (lika med eller mer än 40 %).  

I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning 

som delas ut och ersättningens storlek. 

Till grund för beräkning av arvoden ska, från och med den 1 januari 2019, gälla ett 

grundbelopp om 56.000 kronor.  

Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den 

genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår. 

1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning 

Följande förtroendevalda med rätt till ersättning: 

• Ledamot i kommunfullmäktige 

• Ledamot i nämnd och styrelse som tillsatts av kommunfullmäktige enligt med 

gällande reglemente 

• Ledamot i utskott, samt politiskt förtroendevald i beredning, arbetsgrupp etcetera som 

utsetts av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser 

• Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för 

protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. 

• Kommunrevisor 

• Närvarande ersättare  

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller 

endast 5-7 §§, 9-10 §§ och 14-16 §§.  

2§ Ersättningsformer 

Ersättning betalas ut som: 

• Arvode i form av fast månadsarvode  

• Sammanträdesarvode  

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån.  

• Resekostnads- och traktamentsersättning.  
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3§ Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 

närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§ och 9 §. 

a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 

presidiemöten och revisorernas sammanträden 

b) protokollförda sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda 

utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

c) protokolljustering 

d) deltagande, efter beslut av någon ur kommunfullmäktiges eller aktuell nämnds 

presidie, vid konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, 

medborgardialoger som rör Osby kommuns angelägenhet och har direkt samband med 

det kommunala förtroendeuppdraget. 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv 

tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ 

h) förrättningsuppdrag för valnämnd 

För ersättning enligt punkterna e-h krävs beslut om förrättningsuppdrag av ordföranden eller 

nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs.  

4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1) 

Förtroendevald enligt 1 § är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 

nedanstående bestämmelser:  

 

1. Förtroendevald enligt § 1 som har förlorat arbetsinkomst och som själv begär ersättning för 

förlorad arbetsinkomst.  

 

2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även för restid.  

 

3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes 

årsinkomst.  

 

4. Ersättningen utbetalas per timme.  

 

5. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 

till ersättning enligt schablonberäkning i bilaga 1. 
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5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 

årsarvode. Årsarvodets storlek framgår av § 6.  

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet 

reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.  

Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med undantag för 

sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträde.  

6§ Fasta arvoden 

Ordföranden har rätt till fast månadsarvode. Nedanstående förtroendevalda har rätt till 

månadsarvode med angiven procentenhet av grundbeloppet.  

Månadsarvode utgår enligt följande:  

Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Individutskott**    

Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 14 7  
Barn- och utbildningsnämnd 25 12,5 12,5 

Hälsa- och välfärdsnämnd  25 12,5  
Samhällsbyggnadsnämnd 18 9  
Överförmyndare  10 5  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 15 7,5  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  

*Förtydligande av vilka uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta arvode 
framkommer av bilaga 3. 

** Till förtroendevald som på nämnds uppdrag fullgör social jour utbetalas ett dags-arvode på 0,4% 
av grundbelopp.  

*** Arvode för ordförande i valnämnd och valberedning finns i bilaga 2  

 

Arvoden i de helägda kommunala bolagen  

Arvoden till ordförande och vice ordförande i helägda kommunala aktiebolag är 

rekommendationer. Dessa uppdrag är ej uppdrag i kommunrättslig mening, vilket innebär att 

rekommenderat arvodesbelopp ska beslutas i bolagsstämma i de fall arvodesreglerna inte 

fastställs i bolagsordning eller stadga. Kommentar: Ögrab, renhållningsbolag, följer Östra 

Göinge kommuns arvodesbestämmelser. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, följer 

Bromöllas arvodesbestämmelser. 
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7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode 

Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller månadsarvode), under 

tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den, som inträder i 

hans/hennes ställe, i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 

Detsamma gäller om förtroendevald, efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan 

upprätthålla sitt uppdrag. Om förtroendevald med fast arvode av annat skäl är hindrad att 

fullgöra sitt uppdrag ska frågan om eventuell reducering prövas av personaldelegationen. 

Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta arvodena får 

inte sammanlagt överstiga 100 % av fastställt heltidsarvode. 

Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande på grund av sjukdom är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag erhåller vederbörande sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen, 

SjLL, och allmänna bestämmelser, AB. Om kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall månadsarvodet minskas i 

motsvarande mån1. 

För övriga förtroendevalda, som avses i 1 §, som uppbär sjukpenning, föräldrapenning eller 

liknande ersättning från Försäkringskassan skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån2.  

Det är respektive förtroendevalds skyldighet att anmäla dessa förhållanden till löneenheten. 

8§ Arvoden för sammanträden med mera 

Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda 

definierat enligt § 1.  

Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för 

protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. De har ej rätt till 

sammanträdesarvode för förrättningar och beredningar. 

Sammanträdesarvodet uppgår till 0,28 % av fastställt grundbelopp per påbörjad timme. Under 

första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. 

Sammanträdesarvode kan högst utbetalas för åtta timmar/dag.  

Kommunfullmäktige 

Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges sammanträde 

med 0,28 % av fastställt grundbelopp per timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i 

detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. Ersättningen betalas ut även om den 

förtroendevalde redan fått annat sammanträdesarvode för samma dag.  

Yrkande om ersättning 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast två månader från 

dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till retroaktiv lön, 

bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast två månader från dagen då den 

förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten. 

 
1 Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. 
2 Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. 
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Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat 

arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras. 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättning ska begäras 

inom två år. Förlorad semesterersättning ska styrkas av arbetsgivaren.  

Yrkande om ersättning för deltagande vid sammanträden ska framställas senast två månader 

från dagen för sammanträdet. 

Yrkande för ersättning för resekostnader samt traktamentsersättning ska framställas senast två 

månader från dagen för resan.  

9§ Pension 

För månadsarvoderade förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av 

heltid finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension eller omställningsstöd i det 

kommunala pensionsreglementet alternativt i bestämmelser om omställnings-stöd och 

pensioner.  

För övriga förtroendevalda gäller bestämmelser om pension enligt OPF-KL. 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa dessa 

bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF 

och PRF. Kommunstyrelsens personaldelegation är beslutande organ.  

10§ Resekostnads- och traktamentsersättning 

Ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande 

resepolicy och bilersättningsbestämmelser där avståndet mellan den förtroendevaldes bostad 

och sammanträdesstället överstiger 3 km. 

Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunens gränser enligt 

kommunens resereglemente. 

11§ Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller anhörig med 

funktionsnedsättning m m 

Den som har haft kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller närstående med 

funktionsnedsättning på grund av förtroendeuppdrag kan få ersättning för det om kostnaderna 

kan styrkas. Ersättningen beräknas på lägsta timlön för barnskötare eller vårdbiträde och 

betalas ut per kalenderdag. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen 

familjemedlem, eller av annan närstående samt inte heller för tid barnet vistas i kommunal 

eller annan alternativ barnomsorg. 

12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 

uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande som inte ersätts på annat 

sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av 

handlingar och liknande.  
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13§ Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 8 och 12 betalas ersättning ut om den förtroendevalde 

kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. Kommunstyrelsens personalelegation 

beslutar om ersättning för övriga kostnader. 

14§ Försäkring 

Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-

KL) i samband med förrättning i Osby kommun. Försäkringen gäller för olycksfall som 

inträffar i den förtroendevaldes verksamhet för kommunen. Den gäller också för 

färdolycksfall som inträffar under färd till och från sådan verksamhet, under förutsättning att 

skadan inte omfattas av trafikskadelagen.  

15§ Tolkning och föreskrifter 

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 

personaldelegation.  

16§ Beloppsförändringar 

Personaldelegationen ska årligen fastställa förändringar av ersättningsbeloppen. Övriga 

förändringar av arvodesbestämmelserna fastställs av kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna 

Månadsarvode och begränsat arvode 

Till grund för beräkning av arvoden skall gälla ett grundbelopp på 56 000 kr (2019). 

Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den 

genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår. 

 

Förlorad arbetsinkomst  

Beräkningsmodell för ersättning av förlorad arbetsinkomst:  

Årsinkomst/12 månader/165tim = timersättning  

Uppgift om årsinkomst exklusive semesterersättning och semesterdagar lämnas i januari 

månad till Hr-enhetens lönehandläggare. Huvudarbetsgivaren ska intyga att årsinkomsten är 

korrekt.  

Personaldelegationen har löpande möjlighet att genomföra stickkontroller av förlorad 

arbetsinkomst genom att begära in styrkta uppgifter om löneavdraget. 

Vid inkomstförändring under kalenderår lämnas nya uppgifter omgående.  

 

Schablonersättning 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 

till en schablonersättning beräknat på årsinkomst 300 000 kr, vilket ger en maximal ersättning 

med 150kr/tim och 1 200 kr/dag.  

 

För ersättning över schablonsnivå ska detta styrkas särskilt för personaldelegationen. 

 

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt 

förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalas för den förlorade 

inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.  
 

Förlorad semesterlön 

Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men inte till vilket 

belopp har rätt till en schablonersättning: 

     

a) förlorad semesterersättning, 

     maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

b) förlorade semesterdagar, 

     maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag. 

 

     Schablonberäknat belopp, 

     Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Redovisning av uppdrag  
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För att få ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst ska den som är förtroendevald 

skriva under den ersättningslista som nämndsekreteraren lämnar ut under sammanträdet. För 

att underlätta administrationen använder kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna en 

kollektiv ersättningslista. Nämndsordförande ansvarar för attestering för utbetalande av 

arvode. Redovisning av varje uppdrag sker per nämnd.  

Ingen arvodesersättning utgår för luncher. (För luncher avräknas 1.0 timme.) 
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Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valnämnd och valberedning 

Valberedning 
Ordförande  

✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, fyra (4) procent av 

grundbeloppet under perioden oktober – december, 

 

✓ under övriga år utbetalas ett fastarvode på 1000 kr/år, arvode och ersättning för 

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Vice ordförande 

✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, två (2) procent av 

grundbeloppet under perioden oktober – december, 

 

✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 500 kr/år, arvode och ersättning för 

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Valnämnd 
Ordförande 

✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, tre (3) procent 

av KS ordförandearvode, 

 

✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, tre (3) procent av grundbeloppet under 

perioden januari – juni, 

 

✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 300 kr/månad, arvode och ersättning för 

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Vice ordförande 

✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, 1,5 procent av 

grundbeloppet 

 

✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, 1,5 procent av grundbeloppet under 

perioden januari – juni 

 

✓ under övriga år utbetalas ett fast arvode på 150 kr/månad, arvode och ersättning för 

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 

bestämmelserna i detta reglemente 

 

För valnämnden i övrigt gäller de generella bestämmelserna i detta reglemente, med följande 

tillägg. På valdagen utgår utöver ersättning för åtta (8) timmar ett timarvode motsvarande ett 

grundarvode. 

 

Ersättning till valförrättare vid såväl förtidsröstning som på valdagen utgår med en 

timersättning motsvarande grundarvodet. 



Arvodesreglemente 

Datum 

2018-11-26 
      

Dnr KS/2018:656 
003, Dnr KS/2021:71 
024      

Sida 

12(12) 

 

 

Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice 

ordförandes fasta ersättning 

Uppdrag som ska utföras inom ramen för ordförandens fasta arvoden: 

 
1. Justering av egna nämndens protokoll  

2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för  

3. Överläggningar gällande verksamheten som man är ansvarig för  

4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, 

besiktning, förrättning eller dylikt  

5. Inläsning av handlingar  

6. Hålla sig väl underrättad om ärendehandläggning, samt lämna information till media eller 

allmänhet om ärendet vid behov  

7. Besök i den verksamhet som man ansvarar för  

8. Undertecknande av handlingar m.m.  

9. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande  

10. Beslutsfattande på delegation  

11. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna 

verksamheten  

12. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten  

13. Kontakter med media  

 
Uppdrag som ska utföras inom ramen för vice ordförandens fasta arvode:  

1. Justering av egna nämndens protokoll  

2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för  

3. Inläsning av handlingar 

4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, 

besiktning, förrättning eller dylikt 

5. Besök i den verksamhet som man ansvarar för  

6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande  

7. Beslutfattande på delegation  

8. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna 

verksamheten  

9. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten  
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Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-07-01 – 2020-12-31, inklusive uppföljning av perioden 
2020-01-01 – 2020-06-30

Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2020-01-01 – 2020-06-30

Tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Utredning om 
räddningstjänstens 
organisation och utveckling 
Dnr KS/2019:45

KF 2019-11-11, § 119 Februari/mars 2020 Kommundirektören fick i 
uppdrag att undersöka 
intresset i Kristianstads och 
Östra Göinge kommun om att 
ingå i avtalsbunden 
organisatorisk samordning 
angående räddningstjänsten i 
Osby kommun. Beräknas 
behandlas under hösten 2020.

Verkställd KF 2020-10-19, § 
114

Svar på revisionsrapport – 
Intern kontroll, dnr 
KS/2020:31

KF 2020-03-30, § 29 Ej angivet Kommunstyrelseförvaltningen 
får i uppdrag att revidera 
policy och riktlinjer för intern 
kontroll för att förtydliga 
tidplanen för de olika 
aktiviteterna under året.

MBN-2020-44. Beslut i MBN 
2020-03-04. 

Landsbygdsstrategi, dnr 
KS/2019:125

KF 2020-06-08, § 67 Ej angivet Behandling beräknas ske 
under hösten 2020.

Verkställd, KS 2020-10-28, § 
177
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Återrapportering av perioden 2020-07-01 – 2020-12-31

Samhällsbyggnadsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Medborgarförslag – 
Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 
Västra Svenstorp
KS/2020:343

KF 2020-09-21, § 87 Ej angivet Medborgarförslag inkommen 
den 4 september 2020 
översänds till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning och beslut.

Väntar på återkoppling från 
SBN

Medborgarförslag – 
Gångbana vid busshållplats 
Marklunda Karl-Johans väg
KS/2020:274

KF 2020-09-21, § 88 Ej angivet Medborgarförslag inkommen 
den 9 juni 2020, översänds till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning och beslut.

Väntar på återkoppling från 
SBN

Medborgarförslag – Stänga 
av korsningen mellan Södra 
Gränsgatan och 
Tranebodavägen samt leda 
om trafiken
KS/2020:293

KF 2020-09-21, § 89 Ej angivet Medborgarförslag inkommen 
den 25 juni 2020, översänds till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning och beslut.

Väntar på återkoppling från 
SBN

Måltidspolicy, Osby 
kommun
KS/2020:288

KF 2020-09-21, § 96 Ej angivet Samhällsbyggnadsnämnden får 
i uppdrag att ta fram ett förslag 
till riktlinjer utifrån 
måltidspolicyn och översänder 
den till kommunstyrelsen för 
beslut.

Väntar på återkoppling från 
SBN

Medborgarförslag – 
Vattenskydd även för 
enskilda brunnar

KF 2020-10-19, § 112 Den 15 februari 2021 Medborgarförslag inkommen 
den 1 oktober 2020, remitteras 
till samhällsbyggnadsnämnden 

Väntar på återkoppling från 
SBN
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KS/2020:376 som i samråd med SBVT 
utreder ärendet 

Svar ska ha återkommit till 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 februari 
2021.

Motion – Cykelväg mellan 
Killeberg och Loshult – 
Kristdemokraterna (KD)
KS/2020:419

KF 2020-11-23, § 130 Den 15 februari 2021 Motion inkommen den 30 
oktober 2020, remitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning.

Svar ska ha återkommit till 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 februari.

Väntar på återkoppling från 
SBN

Osby kommuns politiska 
organisation från och med 
2021-01-01
KS/2020:318

KF 2020-11-23, § 141 Årsskiftet Samhällsbyggnadsnämnden får 
i uppdrag att revidera sin 
delegationsordning och se över 
en eventuell utökning av 
delegationen till 
arbetsutskottet. Detta ska se 
innan den nya organisationen 
träder i kraft.

Samhällsbyggnadsnämnden får 
i uppdrag att utse ledamöter 
och ersättare i arbetsutskottet.

Verkställt

Motion – Anläggande av yta 
för att gynna pollinatörer på 

KF 2020-12-14, § 151 Den 15 februari 2021 Motion inkommen den 19 
november 2020 remitteras till 

Väntar på återkoppling från 
SBN
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gamla koloniområdet – 
Kristdemokraterna
KS/2020:427  

samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning.
Svar ska ha återkommit till 
kommunfullmäktiges 
sammanträde den 15 februari 
2021.

Hyresavtal LSS (Calcio) med 
komplettering byggnation i 
egen regi
KS/2020:458

KF 2020-12-14, § 163 Ej angivet Samhällsbyggnadsförvaltningen 
får i uppdrag att bygga ett LSS-
boende med åtta lägenheter 
med tillhörande funktioner i 
egen regi.

Väntar på återkoppling från 
SBN

Barn- och utbildningsnämnden

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Medborgarförslag – 
Hämtning av nyckel vid hyrd 
lokal i Lönsboda

KF 2020-11-23, § 129 Ej angivet Medborgarförslag inkommen 
den 20 februari 2020, 
överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsenheten för 
utredning och beslut.

Medborgarförslaget var 
uppe vid 
decembernämnden och 
svar kring förslaget tas upp 
vid nämndsmöte 21 02 23

Osby kommuns politiska 
organisation från och med 
2021-01-01
KS/2020:318

KF 2020-11-23, § 141 Årsskiftet Barn- och utbildningsnämnden 
får i uppdrag att revidera sin 
delegationsordning och se 
över en eventuell utökning av 
delegationen till 
arbetsutskottet. Detta ska se 
innan den nya organisationen 
träder i kraft.

Verkställt
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Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Medborgarförslag – 
Införskaffa storbilds-TV i 
kommunhusets 
kontaktcenter
KS/2020:356

KF 2020-10-19, § 113 Ej angivet Medborgarförslag inkommen 
den 17 september 2020 
remitteras till 
kommunstyrelsen för 
utredning och beslut.

Verkställt, KS 2020-11-25, § 
201.

Organisationsformer för 
kommunal räddningstjänst
KS/2019:45

KF 2020-10-19, § 114 Ej angivet Kommunstyrelsens 
arbetsutskott får i uppdrag att 
besluta om justeringar av 
befintligt avtal.

Väntar på återkoppling från 
SBN och övriga berörda 
tjänstepersoner

Svar på revisionsrapport – 
Granskning av inköp och 
upphandling
KS/2020:233

KF 2020-10-19, § 116 Den 15 februari 2021 Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram 
reviderade riktlinjer avseende 
inköp och upphandling.

Rutiner för inköp och 
upphandling var uppe på KS 
27/1 och kommer till nästa 
KF.

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar

Ärende När gavs uppdraget? När ska detta 
verkställas/beslutas?

Kommentarer: Verkställt/Ej verkställt

Organisationsformer för 
kommunal räddningstjänst
KS/2019:45

KF 2020-10-19, § 114 Ej angivet Kommunstyrelsens 
ordförande och 
kommundirektören får i 
uppdrag att underteckna 
avtalet.

Väntar på återkoppling från 
SBN och övriga berörda 
tjänstepersoner
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Fastighetsförvärv Lönsboda 
46:57
KS/2020:357

KF 2020-10-19, § 118 Ej angivet Kommundirektören får i 
uppdrag att underteckna 
köpebrev och slutföra köpet 
av fastigheten Lönsboda 46:57

Väntar på återkoppling från 
SBN

Osby kommuns politiska 
organisation från och med 
2021-01-01
KS/2020:318

KF 2020-11-23, § 141 Ej angivet HR-chefen får i uppdrag att se 
över arvodesreglementet så 
att nämndernas presidier får 
samma arvode för ett 
arbetsutskott som vid en 
beredning.

Ej verkställt

Fastighetsförvärv, 
Grossören 7
KS/2020:423

KF 2020-12-14, § 154 Ej angivet Kommundirektör får i uppdrag 
att slutförhandla, underteckna 
köpeavtal och köpebrev samt 
slutföra köpet av fastigheten 
Grossören 7

Väntar på återkoppling från 
SBN



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-15 

Sida
1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528166 
amra.eljami@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-
07-01 - 2020-12-31
Dnr KS/2021:32 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut som ej har blivit verkställda för 
perioden 2020-07-01 – 2020-12-31, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet

I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att två (2) gånger per kalenderår, per 
den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd redovisa de beslut av 
kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, 
skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till 
kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till 
kommunfullmäktige. 
I denna redovisning ingår även de beslut som vid förra redovisningen också markerades 
som ej verkställda. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-07-01 – 
2020-12-31”, daterad 2021-02-15, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef 
Johanna Lindhe. 

Skrivelse ”Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2020-07-01 – 2020-
12-31”, daterad 2021-02-15.

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 

http://www.osby.se/


Sida
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige









Ej besvarade motioner
2021-02-16
Dnr: KS/2021:30

Motion Motionär Inkommen Senaste beslut Beräknad behandling 
av kommunfullmäktige

Kommentar

Cykelväg mellan Killeberg 
och Loshult

Maria 
Owiredu 
och 
Andreas 
Andersson

2020-10-30 KF 2020-11-23, § 130 2021-02-15 Remitterad till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning

Anläggande av yta för att 
gynna pollinatörer på 
gamla koloniområdet

Maria 
Owiredu 
och 
Andreas 
Andersson

2020-11-19 KF 2020-12-14, § 151 2021-02-15 Remitterad till 
samhällsbyggnadsnämnden för 
utredning



Avgjorda motioner
2021-02-16
Dnr: KS/2021:30

Motion Motionär Inkommen Beslut
Ringlinje runt Osby (Dnr: 
KS/2019:370)

Marie Winther (V) 2019-12-12 KF 2020-09-21, § 91

HBTQ-certifiering (Dnr: 
KS/2019:369)

Marie Winther (V) 2019-12-12 KF 2020-09-21, § 92





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-17 

Sida
1(1)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering besvarade/obesvarade motioner 2021
Dnr KS/2021:30 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2021, godkänns

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en (1) gång per 
år redovisa motioner som ej är färdigbehandlade. Motionerna redovisas i föreliggande 
förteckning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse” Återrapportering besvarade/obesvarade motioner 2021”, daterad den 17 
februari 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.

Skrivelse” Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2021”, daterad den 16 februari 
2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund

 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/






TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-02-17 

Sida
1(1)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Robin Skoglund 
0709318341 
robin.skoglund@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 2021
Dnr KS/2021:29 000  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige

- Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, godkänns 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse” Återrapportering besvarade/obesvarade medborgarförslag 2021”, 
daterad den 17 februari 2020, från kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef 
Amra Eljami

Skrivelse ”Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, mars”, daterad den 
16 februari 2021 från kommunsekreterare Robin Skoglund.

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Amra Eljami Robin Skoglund 
Kanslichef Kommunsekreterare 

http://www.osby.se/


Obesvarade 
medborgarförslag 
2021-02-16
Dnr: KS/2021:59 

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Kommentar
Stänga korsningen mellan Södra 
Gränsgatan och Tranebodavägen 
samt leda om trafiken (Dnr: 
KS/2020:293)

Erling Henriksson 2020-06-25 Överlämnad till 
samhällsbyggnad för 
utredning och beslut, KF 
2020-09-21, § 89

Vattenskydd för enskilda brunnar 
(Dnr: KS/2020:376)

Margaret Engdahl 2020-10-01 Överlämnad till 
samhällsbyggnad för 
utredning, KF 2020-10-19, § 
112

Hämtning av nyckel vid hyrd lokal 
i Lönsboda (Dnr: KS/2020:81)

Sven Henriksson 2020-02-20 Översänd till barn- och 
utbildningsnämnden för 
utredning och beslut, KF 
2020-11-23, § 129

Hundrastgård i 
Hasslarödsområdet (Dnr: 
KS/2021:36)

Sara Borg 2021-01-19 Behandlat på KF 2021-02-
15

Förse alla plankor på Näset-leden 
vid Osbysjön med nät 
(Dnr:KS/2020:453)

Karl-Gösta Ekespong 2020-12-17 Behandlat på KF 2021-02-
15

Bygga grillplatser på klinten (Dnr: 
2020:446)

Inger Svensson 2020-12-10 Behandlat på KF 2021-02-
15

Stäng gamla marklundavägen 
(Dnr: KS/2020:85)

Torbjörn Bengtsson 2020-02-24 Remitterad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning, KF 2020-03-
30, § 35



Röjning av klintens utsiktsplats 
(Dnr: KS/2020:42)

Tommy Jönsson 2020-01-23 Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning och beslut, KF 
2020-02-24, § 12

Gångbana till busshållplats 
Marklunda – Karl Johans väg 
(Dnr: KS/2020:274)

Sissela Hansen 2020-06-09 Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
för utredning och beslut, KF 
2020-09-21, § 88

Busshållplats vid korsningen 
mellan väg 15 och 2128 Västra 
Svenstorp (Dnr:KS/2020:343)

Katarina Sjölander 2020-09-04 Överlämnad till 
samhällsbyggnadsnämnden 
förKF 2020-09-21, § 87



Besvarade 
medborgarförslag 
2021-02-16
Dnr: KS/2019:59

Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat
Tydliga informationsskyltar vid 
våra fornminnen (Dnr: 
KS/2019:101)

Lennart Ohlsson 2019-03-10 KS 2021-01-27, § 8

Införskaffa storbilds-TV i 
kommunhusets kontaktcenter 
(Dnr: KS/2020:356)

Ulf Nilsson 2020-09-17 KS 2020-11-25, § 201




























