
 

KALLELSE 
Datum 

2022-03-16  

Sida 
  1(2) 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Tid: onsdagen den 23 mars 2022 klockan 08:30  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, kl. 08.30 – 08.35 

2 Godkännande av dagordning, kl. 08.30 – 08.35 

3 Information, kl. 08.35 – 09.05 

- Kommundirektören informerar 

4 Uppföljning kommunstyrelsens beslut perioden 2021-07-01 - 2021-12-31, kl.09.05 – 
09.20 

5 Uppföljning kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-07-01 - 2021-12-31, kl.09.05 – 
09.20 

6 Återrapportering besvarade/ej besvarade motioner, 2022, kl.09.05 – 09.20 

7 Återrapportering besvarade/ej besvarade medborgarförslag, april 2022, kl.09.05 – 09.20 

Paus 09.20 – 09.35 

8 Ändring av bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, kl.09.35 – 12.00, 
ekonomichef Gunnar Elvingsson* 

9 Behörighets och befogenhetsförändringar, kl.09.35 – 12.00, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson* 

10 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2021, kl.09.35 – 12.00, 
ekonomichef Gunnar Elvingsson* 

11 Förnyelse av borgensåtagande för Medborgarhusförening Borgen, Osby, kl.09.35 – 
12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson* 

12 Ansökan om amorteringsbefrielse - Lönsboda Folkets Hus och parkförening, kl.09.35 – 
12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson* 

13 Årsredovisning stiftelser 2021, kl.09.35 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson* 

http://www.osby.se/
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14 Ansökan ur Annie Svenssons gåva, kl.09.35 – 12.00, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson* 

 

 

Niklas Larsson  Robin Skoglund  

Ordförande Sekreterare 

 

 

 

 

*Sammanträdet kommer med största sannolikhet inte hålla på till 12.00 men det är 
tiden som är avsatt för sammanträdet. 
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Ändring av bolagsordning i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB 
Dnr KS/2022:135 003   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

 

Barnkonsekvensanalys 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ny bolagsordning för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB (orgnr. 516406-0294). 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Osby kommun är en av de 72 
delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom 
ägarkommunernas sfär. 

Ett förslag om utökning av möjligheterna för ägarkommunerna att nyttja 
försäkringsbolaget för administration av aktivt risk managementarbete och 
sammanhängande utökning av ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det 
egna försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och kommer att 
presenteras under våren 2022, för beslut vid senare bolagsstämma i bolaget. Förslaget 
kallas Egenandelsprogrammet. 

Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå årsstämman den 12 
maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas. Ändringen av bolagsordningen är 
inte direkt kopplad till förslaget om Egenandelsprogram, utan justeringarna av 
bolagsordningen är motiverade även oberoende av förslaget om utökning av bolagets 
verksamhet. Den del av justeringen av bolagsordningen som har koppling till 
Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får 
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring.  
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Syftet med justeringen i bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna 
den kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En justering av 
bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka utökat tillstånd hos 
Finansinspektionen. 

Justeringen av bolagsordningen är huvudsakligen föranledd av följande skäl.  

1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från 
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är olycksfallsförsäkring).  

2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför bolagsstämmor i 
Kommunassurans.  

Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av mindre 
principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till Kommunassurans Försäkring 
AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med omröstning från distans ska tillåtas framöver. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-14. 

Kommunassurans, förslag till ny bolagsordning 2022-03-10. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Kommunens ombud och ersättare vid årsstämma. 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Behörighets- och befogenhetsförändringar med anledning av 
personalförändringar (Firmatecknare)  
Dnr KS/2020:348 040   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens 
arbetsutskott  

Följande behörigheter och befogenheter om firmateckning gäller från och med den 13 maj 
2021. 

1. Förvaltningschef Emma Frostensson utses utöver Kommunstyrelsens 
ordförande, Niklas Larsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande Daniel 
Landin (S), kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson och administrativ chef Johanna Lindhe, två (2) i förening, till 
firmatecknare för kommunstyrelsen. 

2. Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, 
ekonomiadministratör Ulla-Carin Nilsson, ekonomiadministratör Anna 
Adolfsson, ekonomiadministratör Sebastian Lindgren, ekonom Anette 
Christersson, controller Rolf Persson, controller Kenneth Lindhe och controller 
Cindy Balte utses, två (2) i förening, att teckna Osby kommuns firma hos 
banker, bankgirot och plusgirot. Denna behörighet gäller även för av 
kommunens förvaltade stiftelser. 

3. Kommundirektör Petra Gummesson, ekonomichef Gunnar Elvingsson, 
ekonomiadministratör Ulla-Carin Nilsson, ekonomiadministratör Anna 
Adolfsson, ekonomiadministratör Sebastian Lindgren, ekonom Anette 
Christersson, controller Rolf Persson, controller Kenneth Lindhe och controller 
Cindy Balte får, två (2) i förening, behörighet att företräda Osby kommun vid 
ansökan om betalningsföreläggande hos kronofogden och stämning vid 
tingsrätt. 

 

Barnkonsekvensanalys 

http://www.osby.se/
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Ärendet berör ej barn då det är ett administrativt ärende  
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, enligt punkt 1.1 ”Juridiska och allmänna 
ärenden, arkiv, nämndadministration, kommunikation” har kommunstyrelsens 
arbetsutskott utsetts till delegat och ska utse firmatecknare för kommunstyrelsen. Med 
anledning av bildandet av Arbete och välfärdsförvaltningen under Kommunstyrelsen finns 
ett behov av ett tillägg till tidigare beslut om befogenheter för firmateckning, beslut i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16, §110.  

Under punkt 2. och 3. görs förändring på grund av personalförändring på 
ekonomienheten. 

Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-09-16, §110 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Niklas Larsson 

Daniel Landin 

Petra Gummesson  

Johanna Lindhe 

Gunnar Elvingsson 

Emma Frostensson  

 

Petra Gummesson  Emma Frostensson   
Kommundirektör  Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2021 
Dnr KS/2022:137 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen gör bedömningen att de hel och delägda bolagens verksamhet under 2021 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.  
 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I 1 § 6 
kap. andra st. KL anges att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2–6 § KL (kommunala bolag). 

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som de kommunala 
bolagen har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Om kommunstyrelsen vid sin årliga prövning ser att bolaget inte bedriver verksamhet som 
överensstämmer med ändamålet och/eller inte följer de kommunala principer som gäller för 
bolagets verksamhet så ska styrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder. 

Kommunen har under året haft ägardialoger och andra möten med bolagen i olika frågor. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också i samband med bokslut/årsredovisning följt upp de 
kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelseförvaltningen har vid denna uppföljning 
inte haft något att erinra mot den verksamhet som bedrivits i bolagen.  

De helägda kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i Osby AB, Industrihus i      
Osby AB samt delägda bolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, har i sina 
förvaltningsberättelser intygat att verksamheten under 2021 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
 Besöksadress Västra 

Storgatan 35 Telefon 0479-52 
80 00 vx Postadress E-post kommun@osby.se Kommunstyrelseförvaltningen 

283 80 Osby 

mailto:kommun@osby.se


 

Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809
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Bankgiro 281-6809 

Det delägda bolaget, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) och har gjort 
samma bedömning, dokumenterat i styrelseprotokoll. IT kommuner i Skåne AB  
har utfärdat en särskild styrelserapport där bedömning av följsamhet till 
ändamål och befogenheter ingår. 

Mot bakgrund av ovanstående gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att de 
kommunala bolagens respektive verksamheter har varit förenliga med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-15 

Prel årsredovisning 2021 Osbybostäder 

Prel årsredovisning 2021 Fjärrvärme 

Prel årsredovisning 2021 Industrihus 

Årsredovisning 2021 SBVT 

Årsredovisning 2021 ÖGRAB 

Styrelseprotokoll 2022-03-01 ÖGRAB 

Årsredovisning 2021 IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM 

Styrelserapport 2021 UNIKOM 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Styrelsen och verkställande direktören för Osbybostäder Aktiebolag avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
Osbybostäder AB är ett av Osby kommun helägt bolag med uppdrag att vara kommunens verktyg för
bostadsförsörjningen i kommunen. Osbybostäder äger totalt 694 lägenheter inklusive 69
servicelägenheter som förhyrs av Osby kommun. Osbybostäder AB:s bestånd motsvarar cirka 36 procent
av hyresmarknaden i Osby kommun. 

Bostadslägenhetsyta per 2021-12-31 var ca 44 025,00 m2. Lokalyta uppgick till ca 10 716 m2 varav Osby
kommun förhyr ca 7 837,3 kvm och resten avser kommersiella ytor. 

Företaget har sitt säte i Osby.
 
VD-ord
Osbybostäder AB - en aktiv samhällsbyggare.

Återigen har det varit ett händelserikt år och Covid-19 har för andra året i rad påverkat verksamheten.
Trots att de under sommaren verkade som att pandemin var på väg att ebba ut kom den tillbaka med full
kraft under hösten. Trots pandemin måste verksamheten fortsätta leverera service, åtgärda
felanmälningar, sköta utemiljön och hyra ut lägenheter med mera. Detta har bolagets anställda gjort med
stort engagemang.

En mycket tragisk händelse inträffade i början på november då bolagets fastighet Mätaren 6
brandhärjades. Huset, som även var känt som ”Fenixhuset”, byggdes 1978, har en lång historia och är
känt av många Osbybor. Tack och lov skadades ingen människa men huset skadades så mycket att det
måste rivas. I skrivande stund är rivningen nästan avslutad och planering pågår för återuppbyggnaden.

Arbetet har fortsatt med bolagets nyproduktioner. Den första juli var det inflyttning på Färgeriet i
Lönsboda med totalt åtta lägenheter, fyra tvåor och fyra treor. Uthyrningen startade i februari och på två
veckor var sex av åtta lägenheter uthyrda. Den sista lägenheten var uthyrd och inflyttad den första
september. 

I slutet på november påbörjades uthyrningen av trygghetsboendet Solgården i Osby med 28 lägenheter.
Intresset var överväldigande och 27 av 28 lägenheter hade intresseanmälningar eller kontrakt efter två
veckors uthyrning. Inflyttning sker den första maj 2022. Det är mycket roligt att det finns en så tydlig
efterfrågan på bostäder. Det borgar för att Osbybostäder vågar sätta i gång fler projekt så snart
byggkostnaderna lugnat ner sig. 

Under 2022 kommer uthyrning att starta för de tio marklägenheterna på Smedjan i Osby där inflyttning
planeras till hösten 2022. 

Under året har också en tomställd lokal byggts om till en källarlägenhet i Lönsboda.

Under 2022 förväntas beslut fattas om en eventuell upphandling av 31 lägenheter på SmittsBacke i Osby,
ett projekt som diskuterats i mer än 10 år.

Utöver de pågående nybyggnationsprojekten har Osbybostäder också varit aktiva med att försöka bidra
till att utveckla Osby som bostadsort. Hösten 2020 köptes fastigheten Kryllan och under hösten 2021
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till att utveckla Osby som bostadsort. Hösten 2020 köptes fastigheten Kryllan och under hösten 2021

köptes en annan välkänd Osbyfastighet på Östra Järnvägsgatan, Cityshop. Kryllan kommer renoveras
varsamt och inrymma två lägenheter. Fastigheten Cityshop var underhållsmässigt bortom räddning och
revs under senvintern. Här kommer nya hyreslägenheter byggas så snart nuvarande detaljplan är ändrad. 

Likt tidigare är målet att Osbybostäder ska vara Osbys bästa hyresvärd och det självklara valet när man
tänker hyreslägenhet i Osby. 

Nu tar vi nya tag för att fortsätta utveckla ännu bättre kundservice, boenden och boendemiljöer i Osby
2022.

Målområden 2021
Ekonomi
Hyrorna höjdes med 0,75 procent från den 1 januari 2021 efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Den ekonomiska vakansgraden har under 2021 varit ca 0,8 %. Likt de senaste åren har det funnits en bra
efterfrågan på lägenheter, framför allt i Osby och Lönsboda. Vakanser hyrs ut relativt omgående. Arbetet
med att bli bättre på att ta betalt för standardhöjningar vid renoveringar och erbjuda hyresgäster olika
typer av tillval har fortsatt.

Under året har tre fastigheter förvärvats, Förvaltaren 1, Skräddaren 9 i Osby och Lönsboda 53:14 i
Lönsboda. Fastigheten Skräddaren 9 revs under december för att bereda plats för fler bostäder så snart en
ny detaljplan finns på plats.

Resultatuppfyllelse
Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget under varje given treårsperiod sträva efter en genomsnittlig
avkastning på totalt kapital motsvarande lägst tre (3) procent samt verka för en långsiktig soliditet på 15
(15) till 20 (20) procent. Bolagets resultat för 2021 uppgår till 25,6 mnkr före skatt och
bokslutsdispositioner vilket motsvarar en avkastning på totalt kapital om 6,7 procent (2,3) och en
soliditet uppgående till 19,8 procent (19,3). Resultatet påverkas av försäkringsersättning om 22,5 mkr
och utrangering om 3,6 mnkr av den brandskadade fastigheten Mätaren 6 som har rivits. 

Nöjda kunder
Osbybostäder AB strävar efter att hålla en hög service till sina hyresgäster och att vara det bästa
alternativet för hyresgäster som vill trivas med sitt boende. Sedan hösten 2017 har nöjdheten mätts med
ett webbaserat system Livesteps, där hyresgästernas nöjdhet mäts löpande under året. Andelen helnöjda
hyresgäster har ökat med 4 procentenheter under året och uppgick vid årsskiftet till 43 procent vilket är
bättre än genomsnittet (31%) för de företag som använder systemet. Totalt undersöks cirka 50 000
hyresgästers nöjdhet med systemet. Under 2021 har arbetet med Livesteps intensifierats och bolagets
medarbetare har under året gemensamt arbetat i workshops varje kvartal för att tillsammans diskutera
nöjdheten och hur vi ska arbeta för att förbättra nöjdheten. 

Under året har arbetet med de s.k. kraftsamlardagar, gemensamma arbetsdagar, fortsatt för olika
fastigheter. Syftet är att med gemensamma krafter lyfta utemiljön för en fastighet genom att tillsammans
åtgärda identifierade brister. Senaste årens tester med robotgräsklippare har fungerat bra och fler robotar
har införskaffats under 2021. Kundfoldern Osbybo har utkommit med två nummer under året. 

Arbetet med att förbättra bolagets hemsida har fortsatt under 2021. Nyproduktionssida som publicerades
september 2020 visar bolagets pågående nyproduktioner och låter framtida hyresgäster anmäla intresse.
Många intresseanmälningar har inkommit till de pågående projekten, sidans marknadsförande samt
informationsförmedlande funktion bedöms vara effektiv.

Satsningen på att fräscha upp tvättstugors ytskikt och vid behov maskiner påbörjades under 2019 och  har
fortsatt under året. 

Vi har sett över tömningsintervall och kärlstorlekar i samtliga fastigheter för att anpassa efter behov och
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Vi har sett över tömningsintervall och kärlstorlekar i samtliga fastigheter för att anpassa efter behov och

spara kostnader.

Under året har två möten för ökat boinflytande, s.k. BIK-möte, hållts med Hyresgästföreningen. Under
hösten har även en gemensam syn gjorts av utemiljön tillsammans med Hyresgästföreningen. Med
undantag från någon liten synpunkt fick Osbybostäder beröm för det arbete som lagts ner.

Under hösten genomfördes gårdsmöten i Lönsboda där varje fastighet besöktes under ca 30-45 minuter
för att träffa de boende och diskutera just deras område och boendemiljö. Alla synpunkter noterades och
har resulterat i ett arbete att åtgärda dessa. Gårdsmöten kommer att fortsätta i Osby och Killeberg till
våren. 

I början på oktober driftsattes molnväxellösningen OneX från Telenor. Någon månad senare överfördes
den administrativa hanteringen av bolagets felanmälningar till Securitas. Nu kan bolagets hyresgäster
felanmäla via telefon dygnet runt året runt. Sammantaget har dessa bägge lösningar medfört en mer
tillgänglig service och samtidigt frigjort arbetstid som kan riktas på andra arbetsuppgifter.

Under året har också tjänsten utbyte av vitvaror avropats från ett HBV-avtal med syfte att spara tid för
utbyte och lagerhållning av vitvaror.  

Medarbetare
Osbybostäder AB är arbetsmiljödiplomerade sedan 2018. 

Osbybostäder AB har fortsatt att ta emot tekniksprångspraktikanter, totalt har två praktikanter varit
anställda 2021, en under våren och en under hösten. Tekniksprånget är ett statligt initiativ syftande till att
öka intresset för ingenjörsyrket. Vi medverkar för att ta samhällsansvar och hjälpa till att uppmuntra
ungdomar att söka ingenjörsutbildningar samtidigt som vi kan visa upp vilken rolig och spännande
arbetsplats ett bostadsbolag är. Satsningen har varit väldigt lyckad och Osbybostäder kommer fortsätta ta
emot tekniksprångspraktikanter. 

I september genomfördes en planeringskonferens med hela företaget under två dagar med inriktning på
bolagets målområden och vad vi ska uppnå kommande år. 

Nyproduktion
Uthyrningen av de åtta marklägenheterna på Färgeriet startade i februari och efter två veckor var sex av
de åtta lägenheter uthyrda. Lägenheterna färdigställdes under senvåren och inflyttning till de sju
lägenheter skedde den första juli. Den sista lägenheten hyrdes ut den första september. Arbetet med
områdets yttre miljö har fortsatt under sensommaren och hösten. Det finns möjlighet att bygga ytterligare
5-10 lägenheter i befintlig byggrätt på fastigheten i fas två och i fas tre kan ytterligare lägenheter byggas

Den pågående byggnationen av 28 trygghetslägenheter på Solgården har fortsatt under året och
uthyrningen påbörjades i november 2021. Intresset för lägeheterna var över förväntan. Inflyttning sker
den första maj 2022.

Arbetet med byggnationen av ett åttavåningshus om ca 30 lägenheter på Smitts backe (Osby 193:102) i
Osby har fortgått. I början på hösten färdigställdes utarbetade handlingar inför en upphandling.
Inriktningen är att huset ska vara i trä och med en hög miljöprofil. Styrelsen beslutade att skjuta på ett
upphandlingsbeslut till efter årsskiftet med hänsyn till de skenande byggpriserna. Det som byggs måste
gå att hyra ut till rimliga hyresnivåer.

Arbetet med de tio lägenheterna på Smedjan i Osby har varit vilande efter beställningen till Götenehus
2020. Startmöte för projektet sker i februari 2022 och inflyttning bedöms bli under hösten 2022.

Sammantaget har Osbybostäder AB ca 70 lägenheter på gång i olika faser för färdigställande inom tre år.
Detta motsvarar ca tio procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen som bolaget
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Detta motsvarar ca tio procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen som bolaget

gjort på många år. 

Två ombyggnationer av källarlokaler till mindre enrumslägenheter vaplanerades att påbörjas under året.
En har färdigställts och den andra avvaktas tills vidare.

I markreserven finns även fastigheterna Handlaren 3, Svarvaren 6/7 och Skräddaren 9 i Osby som
förvärvades under hösten 2021 och därefter revs. Av dessa fastigheter är det enbart Handlaren 3 som har
en färdig detaljplan som medger byggnation av flerbostadshus.

Den under hösten 2020 förvärvade fastigheten Skräddaren 10 på Östra Järnvägsgatan 24 har genomgått
en yttre uppfräschning. Tanken var att renovera och skapa två lägenheter under året men arbetena har fått
skjutas till 2022. 

Investeringar och underhåll i befintligt bestånd
Osbybostäders AB:s fastigheter ska vara välskötta. Under 2021 har totalt ca 7,7 mnkr investerats på
underhållsprojekt inom befintligt bestånd och ca 4,0 mnkr har satsat på gängse underhåll. De flesta
underhållsåtgärder har varit av mindre art. Följande större underhållsåtgärder har genomförts eller
påbörjats:

- 19 lägenhetsrenoveringar (vissa från 2020)
- Fyra energibesparingsprojekt på fastigheterna Slaktaren10, Handlaren 7, Gjutaren 12, Kastanjen och
Kvadraten i Osby
- Fönsterbyte på Ådalsgatan 1 i Killeberg 
- Relining på fastigheten Killeberg 3:7 
- Asfaltering av parkering Skolgatan, delvis på Mallen 1 och Norra Infartsgatan 

Covid-19 har  medfört att flera underhållsprojekt inte kommit igång som tänkt. Bla har arbetet med
stamrenoveringar försenats. Under oktober genomfördes det första reliningprojektet på Beckbacken i
Killeberg och därefter på Snapphanegatan 4 i Lönsboda där behovet var stort. Det var tänkt att
genomföra ytterligare två projekt men dessa har senarelagts till 2022. Även renovering av entrépartier,
fönster med mera på Furulundsgatan i Lönsboda har fått senareläggas.

Under året har insatser riktats mot utemiljö, såsom tvätt av fasader, plattor, trappnedgångar och
uteplatser. Arbetet fortgår. Arbetet med att tvätta och impregnera tak som startade 2020 har fortsatt under
2021.

Arbetet med att robotisera grönytorna har fortsatt med ett införskaffande av robotar till Furulundsgatan,
Kvarngatan och Byggmästargatan i Lönsboda,  Köpmannagatan och Ådalsgatan 1 i Killeberg och Norra
Infartsgatan i Osby.

Fasader har målats på Ådalsgatan 1 och Ådalsgatan 8 i Killeberg. Dörrar som var väldigt solblekta
målades inom det övriga beståndet. 

Arbetet med installation av nya elektroniska lås (Iloq) har startat. Under 2021 färdigställdes två
fastigheter, Polisen 5 och Kastanjen i Osby. Tanken är att på sikt byta alla låssystem till Iloq. 

Under året har status på befintliga postboxar setts över för att Osbybostäder ska uppfylla kraven från
Postnord. Totalt har tio fastigheter uppgraderats. Arbetet fortsätter 2022.

Ett arbete har påbörjat för att se över säkringsstorlekar i samtliga fastigheter för att anpassa efter behov
och spara på fasta kostnader. Ansökan är registrerad hos EON.

Hållbarhet
Osbybostäder AB är miljödiplomerat sedan 2017 och arbetet med att minska bolagets miljöavtryck har
ett stort fokus. Bolaget var fram till 2020 representant i Sveriges Allmännyttas miljöråd. Osbybostäder är
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ett stort fokus. Bolaget var fram till 2020 representant i Sveriges Allmännyttas miljöråd. Osbybostäder är

medlemmar i Sveriges Allmännyttas Klimatinitiativ som lanserades hösten 2018. 

Målet i Klimatinitiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast 2030 och att
energianvändningen ska minska med 30 procent jämfört med 2007 års nivå. Osbybostäder AB är på god
väg att infria målsättningarna. 

Klimatarbetet är en ständigt pågående process och ett stort fokus är att fortsätta spara energi. Under
hösten 2019 konverterades energianläggningen på Bergfast och Trapphuset från olja till bergvärme. I
dagsläget är det enbart det särskilda boendet Soldalen i Lönsboda och någon fastighet till som har olja
som reservkraft/toppeffekt för uppvärmning. 

Under året har NODA installerats i fastigheterna Slaktaren och Kvadraten 1 med totalt 114 lgh. 

Under hösten har vi uppgraderat fjärrvärmeanläggningen på Kvadraten 1 som ombesörjer 102 lägenheter
vilket tillsammans med installation av energibesparingssystemet NODA kommer leda till
energibesparingar.

De första stegen har också tagits mot att testa IMD (individuell mätning debitering) av vatten i någon
befintlig fastighet. Ett test kommer att påbörjas under 2022. Utvärdering av möjligheterna att installera
solcellsanläggningar har påbörjats, framförallt i nyproduktioner. 

Arbetet med att konverteras ute- och innebelysning till LED-belysning har fortskridit. 

Osbybostäders sista dieselbil kommer bytas ut till en elbil under 2022. Utbytet skulle ske 2021 men
avropet drog ut på tiden. Osbybostäder har därtill två traktorer som tankas med diesel i avvaktan på att ett
tankställe etablerats med HVO i kommunen. 

Samarbetet har fortsatt med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME).

Allmän information
Marknad/uthyrningssituation
Uthyrningsläget under 2021 har varit fortsatt bra. Den ekonomiska vakansgraden uppgick till 0,8 % (0,8)
procent vilket är en oförändring jämfört med 2020. I genomsnitt har det varje månad funnits ca sju lediga
lägenheter att hyra. Samtidigt har omflyttningen ökat med 2 procentenhet från 18 procent 2020 till 20
procent 2021.

Hyror
För bostadslägenheter förhandlas hyreshöjningar med Hyresgästföreningen. För lokaler gäller antingen
att de ingår i förhandlingen med Hyresgästföreningen alternativt att de regleras via index. 

   
 Procentuell höjning (%) Medelhyra (kr m2)
2022 1,98 1 083
2021 0,75 1 062
2020 1,5 1 045
2019 0,9 1 027
2018 0,9 1 000
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
En låg vakansgrad och efterfrågan på hyreslägenheter gör att förutsättningarna för bolagets verksamhet
ser fortsatt goda ut. Osbybostäder AB har redovisat resultat i linje med ägarens krav de senaste åren
vilket gör att bolaget står starkare inför framtiden. 

Bolaget gör en historiskt stor satsning och kommer de närmaste åren att bygga många nya lägenheter
enligt ägarens önskemål. Sammantaget har Osbybostäder AB 70 nya lägenheter på gång i olika
projektfaser. Detta motsvarar ca 10 procent av bolagets fastighetsbestånd och är den största satsningen
bolaget gjort på många år.

Till stor del kommer dessa nyproduktioner att finansieras med lån vilket ökar belåningen och därmed
ränterisken i bolagets verksamhet. Då nyproducerade lägenheter generellt sett brukar vara svårare att hyra
ut pga. den högre hyran finns också risk för vakanser vilket medför minskade intäkter. 

Även risken för nedskrivningar måste beaktas. I de flesta av Osbybostäder AB:s senaste projekt har det
bokförda värdet fått skrivas ner i efterkommande bokslut då styrelsen efter samråd med bolagets
revisorer bedömt att marknadsvärdet har varit lägre än produktionskostnaden. Sammantaget innebär detta
att risknivån skruvas upp i verksamheten. 

Det statliga investeringsstödet återinfördes igen med start 2020-02-01 med något förändrade regler.
Möjligheterna att söka investeringsstöd togs dock bort vid årsskiftet 2021/2022. Osbybostäder AB har
ansökt om stöd för två projekt en för  Färgeriet och de åtta radhuslägenheterna i Lönsboda och har
erhållit stödet. Den andre projekt Smedja och de tio radhuslägenheterna i Osby är situationen nu
oskäkert.  För byggnationen av 28 trygghetslägenheter på Solgården har stöd för boende för äldre sökts
och tillstyrkts av Länsstyrelsen. 

Osby kommun har ändrat inriktning vad avser den tidigare planeringen för det särskilda boendet Soldalen
i Lönsboda som kommunen blockförhyrs av Osbybostäder AB. Den tidigare tanken att bygga till
Soldalen har skrinlagts till förmån för att istället bygga ett nytt särskilt boende i Lönsboda med 45
platser. När detta boende står klart avser kommunen att lämna tillbaka Soldalens vårdboende till bolaget..
Osbybostäder AB som tidigare köpt fastigheten av Osby kommun och genomfört investeringar i
densamma ser i dagsläget ingen lönsam alternativ användning för byggnaderna. Fastigheten har ett
bokfört värde om 11,9 mnkr per 2021-12-31. 

Osbybostäder AB är ett litet bolag vilket gör bolaget sårbart för förändringar. Alla medarbetare behövs
för att verksamheten ska fungera på ett bra sätt. Bolaget går nu in i 2022 med fullt fokus på företagets
kärnverksamhet, att bygga och förvalta bostäder i syfte att främja bostadsförsörjningen i Osby kommun.

Användande av finansiella instrument
Osbybostäder AB reglerar användningen av finansiella instrument genom av styrelsen beslutad
finanspolicy som följer av Osby kommuns beslutade finanspolicy. Målet med bolagets finansverksamhet
är att all upplåning skall ske till så låg kostnad som möjligt och de egna medlen skall placeras så att god
avkastning erhålls. Fördelningen mellan fasta och rörligt lån bör vara 70/30 med olika
räntebindningstider. Finansverksamheten ska drivas så att: 

- Bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt säkerställs. 

- Risker hålls på en mycket låg nivå och med säkerhet och effektivitet utan spekulativa inslag. 

- Kapitalanskaffning och kapitalanvändning i bolaget blir effektiv. 

Med hänsyn till de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är målsättningen att uppnå bästa möjliga
finansnetto för bolaget. 
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finansnetto för bolaget. 

 

De räntebärande skulderna består av 32 lån och uppgick vid årets slut till 318 mkr. Alla lån har
marknadsmässig ränta och har upptagits hos kreditinstituten Spintab, SBAB eller Kommuninvest med
kommunal borgen eller pantbrev som säkerhet.

Riskbedömning
Den genomsnittliga skuldräntan för 2021 exklusive kommunal borgen uppgick till 0,56 (0,71) procent.
En ränteförändring om en procent på den andel av lånen med rörlig ränta 
(30 procent av nuvarande lånestock) ger en genomsnittlig årlig ränteeffekt om +/- 1477 tkr.

Andra icke-finansiella upplysningar
Styrelsen
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den ordinarie
bolagsstämman som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen har under 2021 bestått av
fem ledamöter och fem ersättare. Styrelsen hade tio sammanträden under 2021. 
 
Thomas Poppe (M) Ordförande Anna-Karin Niazi (V) Ersättare
Johnny Ahlqvist (S) Vice ordförande Bengt Larsson (M) Ersättare
Hans Persson (SD) Ledamot Bengt Åke Holmgren (S) Ersättare
Ingvar Andrén (C) Ledamot  Kennet Nordqvist (SD) Ersättare
Karin Augustsson (S) Ledamot  Martin Kroon (KD) Ersättare
 
Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med ersättare.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämman som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisionsvalet. Auktoriserad revisor för innevarande mandatperiod är Huvudrevisor
Daniel Lantz Ernst & Young och revisorssuppleant Thomas Hallberg. Två förtroendemannarevisorer
(lekmannarevisor) är utsedda av kommunfullmäktige i Osby kommun under samma förutsättningar som
styrelsen. 

Förtroendemannarevisorer:
Margot Malmqvist (s) förtroendemannarevisor 
Per-Ola Stensson (c) förtroendemannarevisor 
 
Organisationsanslutning
Osbybostäder AB är anslutet till Sveriges allmännytta, arbetsgivarförbundet SOBONA,
andelsföreningarna Skånehem och HBV (Husbyggnadsvaror). 

Bolagets ändamål
Styrelsen intygar att verksamhet 2021 bedrivits i enlighet med det fastställda ändamålet för Osbybostäder
AB och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ägarförhållanden
Osbybostäder AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som till 100 procent ägs av Osby kommun. Ägaren
har under 2021 hållit en ordinarie bolagsstämma.
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Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 56 112 54 420 53 507 58 910 57 234
Balansomslutning 423 045 320 653 323 712 325 829 287 725
Avkastning på eget kap. (%) 30,6 7,3 8,8 10,7 15,4
Avkastning på totalt kap. (%) 6,7 2,3 2,6 2,8 3,9
Soliditet (%) 19,8 19,3 19,1 17,8 18,6
Kassalikviditet (%) 303,7 213,9 253,2 285,1 253,6
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
Avkastning på totalt/eget kapital och soliditeten förbättrades i bokslut 2021 pga. effekt av
försäkringsersättning om 22,5 mkr och utrangering av nedbrunnen fastighet om 3,6 mnkr. 

Avkastning på totalt/eget kapital försämrades pga. nedskrivning om 2,5 mnkr (Soldalen/Gjutaren 20) i
Osby i bokslutet 2020 och 3,7 mkr (Korgmakaren 10 i Osby) i bokslutet 2018. 

Avkastning på eget kapital exklusive nedskrivningar uppgick till 10,9 % i bokslutet 2020 och till 16,1 % i
bokslutet 2018.

Avkastning på totalt kapital exklusive nedskrivningar uppgick till 3,1 % i bokslutet 2020 och till 3,9 % i
bokslutet 2018.

Soliditet exklusive nedskrivningar uppgick till 19,9 % i bokslut 2020 och 18,7 % i bokslutet 2018.

Den genomsnittliga skuldräntan 2021 var 0.56 (0,76) procent exklusive erlagd kommunal bogensavgift,
vilket innebär en minskning mot föregående år med 0,26 procentenheter
 
 
Förändring av eget kapital (Tkr)
 Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
 kapital fond resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 26 000 5 146 25 205 1 520 57 871
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:   1 520 -1 520 0
Utdelning*   -234  -234
Årets resultat    3 648 3 648
Belopp vid årets utgång 26 000 5 146 26 491 3 648 61 285
      

*Utdelning till ägaren enligt §3 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
(Allvillagen).
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 26 491 267
årets vinst 3 648 138
 30 139 405
 
disponeras så att
utdelas enligt Allvillagen §3 319 800
i ny räkning överföres 29 819 605
 30 139 405
 
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.
 
Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

kassaflödesanalys med noter.

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  56 112  54 420  
Övriga rörelseintäkter 2 23 285  1 014  
  79 397  55 434  
      
Rörelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -28 335  -28 545  
Personalkostnader 3 -10 034  -8 996  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 4, 5 -9 120  -7 163  
Övriga rörelsekostnader 4 -3 500  -3 491  
  -50 989  -48 195  
Rörelseresultat  28 408  7 239  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  71  272  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -2 870  -3 032  
  -2 799  -2 760  
Resultat efter finansiella poster  25 609  4 479  
      
Bokslutsdispositioner 6 -21 313  -219  
Resultat före skatt  4 296  4 260  
      
Skatt på årets resultat  -648  -2 740  
Årets resultat  3 648  1 520  
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Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader, mark och markanläggningar 4 296 055  275 020  
Inventarier och maskiner 5 1 197  1 280  
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar 7 62 923  7 989  
  360 175  284 289  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 40  40  
Andra långfristiga fordringar 9 208  472  
  248  512  
Summa anläggningstillgångar  360 423  284 801  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m m      
Varulager  484  419  
  484  419  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  587  626  
Aktuella skattefordringar  1 793  1 193  
Övriga fordringar  275  1 195  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  25 299  1 143  
  27 954  4 157  
      
Kortfristiga placeringar      
Övriga kortfristiga placeringar  17 387  13 838  
  17 387  13 838  
      
Kassa och bank 10 16 797  17 438  
Summa omsättningstillgångar  62 622  35 852  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  423 045  320 653  
      



Osbybostäder Aktiebolag
Org.nr 556483-4751   

13 (23)
 

     
Balansräkning
Tkr

Not 2021-12-31 2020-12-31

 
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  26 000  26 000  
Reservfond  5 146  5 146  
  31 146  31 146  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  26 491  25 205  
Årets resultat  3 648  1 520  
  30 139  26 725  
Summa eget kapital  61 285  57 871  
      
Obeskattade reserver 11 28 209  6 896  
      
Avsättningar      
Uppskjuten skatteskuld 12 1 764  1 159  
Summa avsättningar  1 764  1 159  
      
Långfristiga skulder 13, 14     
Skulder till kreditinstitut  311 324  238 162  
Summa långfristiga skulder  311 324  238 162  
      
Kortfristiga skulder 14     
Skulder till kreditinstitut  6 729  4 541  
Leverantörsskulder  5 797  4 003  
Koncernföretag  81  466  
Övriga skulder  502  712  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 354  6 843  
Summa kortfristiga skulder  20 463  16 565  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  423 045  320 653  
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31  

 

Den löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster 15 25 609  4 479  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 16 12 469  8 980  
Betald inkomstskatt  -643  -938  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  37 435  12 521  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av varulager och pågående arbete  -65  27  
Förändring av kundfordringar  39  -255  
Förändring av kortfristiga fordringar  -23 003  351  
Förändring av leverantörsskulder  1 409  -2 563  
Förändring av kortfristiga skulder  301  2 364  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  16 116  12 445  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 4, 5, 7 -90 514  -24 856  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4, 5, 7 279  9 675  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  0  -81  
Erhållna investeringsstöd  1 911  0  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -88 324  -15 262  
      
Finansieringsverksamheten      
Upptagna lån  80 500  0  
Amortering av lån  -5 150  -5 521  
Utbetald utdelning  -234  -237  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  75 116  -5 758  
      
Årets kassaflöde  2 908  -8 575  
Likvida medel vid årets början  31 276  39 851  
Likvida medel vid årets slut 17 34 184  31 276  
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror redovisas
i balansräkningen som förutbetalda intäkter. Övriga intäkter redovisas enligt god redovisningssed.
 
Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden.
 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. När det finns en indikation på att en tillgångs
värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinnningsvärde som är
lägre än det redovisade värdet skrivs den ned till återvinningsvärdet. Vid bedömning av
nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag
en prövning av om återföring bör göras.
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Stomme/grund 100 år  
Fasader, yttertak, yttre ytskikt 50 år  
VVS-installationer 25-50 år  
Innerväggar 50 år  
Hissar 25 år  
Elinstallationer 40 år  
Inre ytskikt 20 år  
Fiberinstallationer 30-40 år  
Övrigt 20-50 år  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
Datorer 3 år  
Markanläggningar 20 år  
Byggnadsinventarier 10-25 år  
   



Osbybostäder Aktiebolag
Org.nr 556483-4751

16 (23)
 

   
 

   

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
 
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
 
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
 
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt. 
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

 
Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
 
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.
 
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter
 2021 2020  
    
Försäkringsersättning brandskadad fastighet 22 621 0  
Övriga poster 664 1 014  
 23 285 1 014  
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Not 3 Medelantalet anställda
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda 16 15  
    

Not 4 Byggnader och mark
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 397 753 392 868  
Inköp 3 857 2 656  
Försäljningar/utrangeringar -6 762 -15 617  
Omklassificeringar 31 297 17 846  
Investeringsstöd -1 911 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 424 234 397 753  
    
Ingående avskrivningar -112 969 -107 565  
Försäljningar/utrangeringar 3 286 2 626  
Årets avskrivningar -8 732 -8 030  
Utgående ackumulerade avskrivningar -118 415 -112 969  
    
Ingående nedskrivningar -9 764 -14 964  
Återförda nedskrivningar 0 5 200  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 764 -9 764  
    
Utgående redovisat värde 296 055 275 020  
    

 
Not 5 Inventarier och maskiner
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 5 449 4 752  
Inköp 426 979  
Försäljningar/utrangeringar -490 -282  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 385 5 449  
    
Ingående avskrivningar -4 169 -4 117  
Försäljningar/utrangeringar 369 282  
Årets avskrivningar -388 -334  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 188 -4 169  
    
Utgående redovisat värde 1 197 1 280  
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Not 6 Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Avsättning till periodiseringsfond 0 -900  
Återföring från periodiseringsfond 1 000 900  
Förändring av överavskrivningar 187 -219  
Förändring av ersättningsfond -22 500 0  
 -21 313 -219  
    

 
Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 10 489 7 114  
Inköp 86 231 21 221  
Omklassificeringar -31 297 -17 846  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 65 423 10 489  
    
Ingående nedskrivningar -2 500 0  
Årets nedskrivningar 0 -2 500  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 500 -2 500  
    
Utgående redovisat värde 62 923 7 989  
    

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 40 40  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40  
    
Utgående redovisat värde 40 40  
    

 
Not 9 Andra långfristiga fordringar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 472 391  
Tillkommande fordringar 53 81  
Avgående fordringar -85 0  
Omklassificeringar från övriga fordringar -232 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 208 472  
    
Utgående redovisat värde 208 472  
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Not 10 Kommunkoncernkonto
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljad kredit på kommunkoncernkonto uppgår till 4 000 4 000  
 4 000 4 000  
    

 
Not 11 Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Periodiseringsfonder 5 500 6 500  
Överavskrivningar 209 396  
Ersättningsfond 22 500 0  
 28 209 6 896  
    

 
Not 12 Uppskjuten skatteskuld
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående värde 1 159 -927  
Temporära skillnader hänförliga till byggnader 622 1 595  
Skatteeffekt på underskottsavdrag 0 491  
Skatteeffekt skattereduktion investeringar -17 0  
Utgående värde 1 764 1 159  
    
Utgående redovisat värde 1 764 1 159  
    

Vid beräkning av uppskjuten skatt har en skattesats om 20,6 % använts.
 
 
Not 13 Långfristiga skulder
Samtliga banklån förfaller till betalning inom fem år efter balansdagen.
 
Not 14 Skulder som avser flera poster
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 311 324 238 162  
 311 324 238 162  
    
Kortfristiga skulder    
Skulder till kreditinstitut 6 729 4 541  
 6 729 4 541  
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Not 15 Räntor och utdelningar
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Erhållen ränta 71 35  
Kommunal borgensavgift -1 135 -1 160  
Erlagd ränta -1 735 -1 853  
 -2 799 -2 978  
    

Not 16 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 9 120 8 364  
Resultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar 3 349 3 316  
Förändring nedskrivningar 0 -2 700  
 12 469 8 980  
    

Not 17 Likvida medel
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Likvida medel    
Kassamedel 8 9  
Banktillgodohavanden 16 789 17 429  
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel 17 387 13 838  
 34 184 31 276  
    

 
Not 18 Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
    
Fastighetsinteckningar 50 307 50 307  
 50 307 50 307  
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
 
 
 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
 
Information om verksamheten
 
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget till föremål för sin verksamhet ha, att inom huvudsak
Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution,
fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa,
äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom
energisektorn.
 
Bolaget har sitt säte i Osby.
 
Omsättning/produktion
Nettoomsättningen under verksamhetsåret uppgick till 31 218 kkr, vilket är 1 616 kkr eller 5,5%
mer än under år 2020. Produktionen av värme låg under år 2021 på 52 267 MWh mot 45 379
Mwh under år 2020. Anledningen till ökningen finner vi i väderleken.
Nyanslutningen under 2021 uppgick till ca. 500 kW.
 
Produktionskapaciteten på Gullarpsverket fördelas enligt följande:
Panna 1, biobränsle  4,5 MW
Rökgaskondensor  1,2 MW
Panna 3, biobränsle  8,0 MW
Rökgaskondensor  2,0 MW
Panna 4, biobränsle     10,0 MW
Rökgaskondensor          1,0 MW
Totalt biobränsle  26,7 MW
2 st oljeeld. pannor  8,0 MW
Totalt   34,7MW
 
Produktionskapacitet vid reserv-/spetscentralen vid Castor: 2 st oljeeldade pannor 10,0 MW
Den totala produktionskapaciteten uppgår därmed till 44,7 MW
 
Investeringar
Färdigställda investeringar under 2021 har uppgått till 2 724 kkr varav 1 589 kkr i ledningsnätet.
Vid bolagets start 1999-07-01 övertogs befintliga anläggningar för totalt 20 mkr. Under de år
som gått sedan starten har bolaget investerat ytterligare ca 157 mkr av vilket kan nämnas:
 
* fastbränslepanna 105,1 mkr
* elfilter till befintlig panna 2,0 mkr
* oljepanna reservcentral 2,0 mkr
* tillbyggnad av kontor/lager 2,0 mkr
* kulvertar och serviser 46,0 mkr
 
Utbyggnader serviser
Vid utgången av 2021 hade bolaget 421 kunder varav 4 anslutits under 2021.
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Fjärrvärme i Osby AB har under året fortsatt effektiviseringen av panna 4 med positivt resultat.

För att möjliggöra anslutningar av nyetableringar så har nya matareledningar dragigts till Nord Östra
industriområdet och nya handelsområdet, Teodor Kvants väg.

För att säkra en förestående generationsväxling i bolaget så har under året en Driftschef anställts.

Den under året grasserande pandemin har inte menligt inverkat på verksamheten.

 

Framtida verksamhetsplaner

Ägaren till bolaget, Osby kommun, har i sin antagna klimatstrategi från den 20 oktober 2008
fastslagit en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i Osby tätort.

Styrelsen startade under 2007 arbetet med att utforma en strategisk plan för utvecklingen av
bolaget.
 
Under 2021 har strategifrågor varit en permanent punkt på dagordningen till styrelsemötena.
Arbetet med planen kommer att fortsätta kontinuerligt.
 I strävan att uppfylla bolagets mål att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande
uppvärmning av bostäder och lokaler så prioriteras det förebyggande underhållsarbetet såväl när
det gäller produktionsanläggningarna som distrubutionsnätet.
 
 
Styrelsearbete

Styrelsen har under året avhållit 7 protokollförda sammanträden enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen. 

Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet med SNI-kod 40.51.
Verksamheten avser produktion av hetvatten från huvudcentralen Gullarpsverket till
fjärrvärmesystemet i Osby tätort. Verksamhetens miljöpåverkan utgörs främst av utsläpp till luft.
Produktionen sker företrädesvis genom eldning med skogsbränsle, medan olja används som spets
och reservbränsle vid driftavbrott etc. Rökgaserna renas före utsläpp i bl.a. multicyklon,
rökgaskondensor och elfilter. Utsläpp förekommer av stoft, NOx, SOx, CO och CO2. Mätning av
utsläpp samt korrigeringar med utgångspunkt i dessa pågår kontinuerligt. Bolaget förbättrar
kontinuerligt förbränningen i pannorna. Åtgärderna har inneburit en höjd verkningsgrad och
minskade utsläpp till luft. I samband med att Panna 2, vilken var byggd för att elda torrt bränsle,
utrangerades installerades ett el-filter på Panna 1. Detta filter har inneburit en ytterligare
förbättring av Panna 1:s rökgaser. Den tillståndspliktiga produktionen motsvarar 100% av
bolagets nettoomsättning. Bolaget innehar för produktionen erforderlig mängd utsläppsrätter.
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Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Osby kommun.
 
 
 
Förändringar i eget kapital
 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Årets Summa eget
 kapital fond eget kapital resultat kapital
Eget kapital 2020-12-31 1 000 000 12 000 11 580 301  12 592 301
Utdelning   -30 000  -30 000
Årets resultat    4 668 105 4 668 105
Eget kapital 2021-12-31 1 000 000 12 000 11 550 301 4 668 105 17 230 406
      

Aktiekapitalet består av 1000 aktier
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Flerårsjämförelse
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 
 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (tkr) 31 218 29 602 28 121 29 075 28 836
Resultat efter finansiella poster (tkr) 1 733 2 005 5 358 1 355 3 539
Balansomslutning (tkr) 92 117 88 848 96 770 99 487 102 655
Antal anställda (st) 4 4 4 4 4
Soliditet (%) 59 59 53 47 44
Avkastning på totalt kapital (%) 2 3 6 2 4
Avkastning på eget kapital (%) 3 4 10 4 8
      

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
Balanserade vinstmedel 11 550 301
Årets vinst 4 668 105
 
                                                                  kronor     16 218 406
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
 
till aktieägarna utdelas 30 kr per aktie, totalt 30 000
i ny räkning överförs 16 188 406
 
                                                                  kronor     16 218 406
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar inte bolagets soliditet väsentligt. Soliditeten är mot bakgrund av att
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
 
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
 
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  31 218 203  29 602 317  
Övriga rörelseintäkter  61 366  1 270 259  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  31 279 569  30 872 576  
      
Rörelsekostnader      
Råvaror och förnödenheter  -12 282 084  -13 117 138  
Övriga externa kostnader  -6 555 021  -5 556 395  
Personalkostnader 2 -4 040 631  -3 506 528  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, 4 -6 508 587  -6 468 933  
Summa rörelsekostnader  -29 386 323  -28 648 994  
Rörelseresultat  1 893 246  2 223 582  
      
Finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande resultatposter  20 374  29 093  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -180 639  -247 269  
Summa finansiella poster  -160 265  -218 176  
Resultat efter finansiella poster  1 732 981  2 005 406  
      
Bokslutsdispositioner 5     
Förändring av periodiseringsfonder  322 921  326 485  
Förändring av överavskrivningar  3 739 684  -1 651 280  
Summa bokslutsdispositioner  4 062 605  -1 324 795  
Resultat före skatt  5 795 586  680 611  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat 6 -1 233 700  -154 583  
Övriga skatter  106 219  0  
Årets resultat  4 668 105  526 028  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 3 8 052 308  8 521 871  
Inventarier, verktyg och installationer 4 47 785 291  51 100 745  
Pågående nyanläggningar avseende materiella
anläggningstillgångar 7 4 182 304  698 883  
Summa materiella anläggningstillgångar  60 019 903  60 321 499  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 5 000  5 000  
Uppskjutna skattefordringar  270 202  139 483  
Summa finansiella anläggningstillgångar  275 202  144 483  
Summa anläggningstillgångar  60 295 105  60 465 982  
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Råvaror och förnödenheter  2 545 603  2 044 175  
Summa varulager  2 545 603  2 044 175  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  5 219 624  5 100 469  
Fordringar hos koncernföretag  1 549 187  1 367 188  
Övriga kortfristiga fordringar  96 761  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  280 986  288 830  
Summa kortfristiga fordringar  7 146 558  6 756 487  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank 9 22 130 208  20 948 673  
Summa kassa och bank  22 130 208  20 948 673  
Summa omsättningstillgångar  31 822 369  29 749 335  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  92 117 474  90 215 317  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  1 000 000  1 000 000  
Reservfond  12 000  12 000  
Summa bundet eget kapital  1 012 000  1 012 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  11 550 301  11 054 273  
Årets resultat  4 668 105  526 028  
Summa fritt eget kapital  16 218 406  11 580 301  
Summa eget kapital  17 230 406  12 592 301  
      
Obeskattade reserver 10     
Periodiseringsfonder  4 173 220  4 496 141  
Ackumulerade överavskrivningar  42 792 030  46 531 714  
Summa obeskattade reserver  46 965 250  51 027 855  
      
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut 11 20 000 000  20 000 000  
Övriga långfristiga skulder  30 000  30 000  
Summa långfristiga skulder  20 030 000  20 030 000  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  5 254 432  4 623 339  
Aktuella skatteskulder  460 884  381 084  
Övriga kortfristiga skulder  779 516  649 953  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 396 986  910 785  
Summa kortfristiga skulder  7 891 818  6 565 161  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  92 117 474  90 215 317  
      
      
Ej bokfört resultat  0  0  
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  1 732 981  2 005 406  
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 6 508 587  6 468 933  
Betald inkomstskatt  -1 005 650  -258 634  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  7 235 918  8 215 705  
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring varulager  -501 428  1 161 691  
Förändring kundfordringar  0  7 589  
Förändring övriga kortfristiga fordringar  -382 482  -862 285  
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder  1 197 237  1 758 441  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 549 245  10 281 142  
      
Investeringsverksamheten      
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -6 206 991  -2 416 270  
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -130 719  -25 453  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 337 710  -2 441 723  
      
Finansieringsverksamheten      
Amortering av skuld  0  -10 030 000  
Utbetald utdelning  -30 000  -30 000  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -30 000  -10 060 000  
      
Årets kassaflöde  1 181 535  -2 220 581  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  20 948 673  23 169 254  
Likvida medel vid årets slut  22 130 208  20 948 673  
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Noter
 
Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Intäkter
Försäljning redovisas vid leverans till kunden i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning
redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som
enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader stomme      25 år
Markanläggningar     20 år
Panncentral och kulvertanläggningar   3-20 år
Övriga inventarier     3-5 år
 
Inga låneutgifter aktiveras.
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun( 212000-0902) med säte i
Osby."
 
 
 
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utfrån per den
skattesats som gäller balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna
skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattfordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigre skrivits ner görs på varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
 
Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
 
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2  Personal
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Män 4 4  
 4 4  
    
Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader    
Löner och ersättningar till VD och styrelse 385 944 543 726  
Löner och ersättningar till övriga anställda 1 939 796 1 902 353  
 2 325 740 2 446 079  
    
    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 831 391 720 633  
Pensionskostnader för VD och anställda 690 434 253 535  
 1 521 825 974 168  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 847 565 3 420 247  
    

VD har antällts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
 
 
 
Not 3  Byggnader och mark
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 12 720 251 12 720 251  
Inköp 0 0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 720 251 12 720 251  
    
Ingående avskrivningar -4 198 380 -3 728 812  
Årets avskrivningar -469 563 -469 568  
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 667 943 -4 198 380  
    
Utgående restvärde enligt plan 8 052 308 8 521 871  
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Not 4  Inventarier, verktyg och installationer
 2021 2020  
    
Ingående anskaffningsvärden 140 355 622 138 132 151  
Inköp  71 000  
Omklassificering 2 723 569 2 152 471  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 143 079 191 140 355 622  
    
Ingående avskrivningar -89 254 877 -83 255 512  
Årets avskrivningar -6 039 023 -5 999 365  
Utgående ackumulerade avskrivningar -95 293 900 -89 254 877  
    
Utgående restvärde enligt plan 47 785 291 51 100 745  
    

 
 
Not 5  Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Avsättning till periodiseringsfond 2 027 814 248 800  
Förändring av överavskrivningar -3 739 684 1 651 280  
Återföring från periodiseringsfond -2 350 735 -575 285  
 -4 062 605 1 324 795  
    

 
Not 6  Skatt på årets resultat
 2021 2020  
    
Aktuell skatt för året -1 258 200 -180 035  
Uppskjuten skatt 130 719 25 452  
Summa -1 127 481 -154 583  
    
Redovisat resultat före skatt 5 795 586 680 611  
+ Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) -1 253 192 -145 651  
Skatt p.g.a ändrad taxering -5 008 -8 932  
Skatteeffekt av skillnad mellan planenliga och skattemässiga
avskrivningar 24 500 -25 452  
Uppskjuten skatt 106 219 0  
 4 668 105 500 576  
    
Redovisad skattekostnad -1 127 481 -154 583  
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Not 7  Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningar
    
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående nedlagda kostnader 698 883 506 083  
Under året nedlagda kostnader 7 313 455 2 345 270  
Under året genomförda omklassificeringar -2 723 570 -2 652 470  
Under året erhållna intäkter -1 106 464 500 000  
    
Utgående nedlagda kostnader 4 182 304 698 883  
    
 4 182 304 698 883  
    

 
 
Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 
Avser andelar i intresseorganisationen VÄRMEK (Svenska Värmeverkens ekonomiska förening).
 
 
 
Not 9  Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 3 000 000 3 000 000  
    

 
 
Not 10  Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ackumulerade överavskrivningar 42 792 030 46 531 714  
Periodiseringsfond 2015 0 2 350 735  
Periodiseringsfond 2018 407 606 407 606  
Periodiseringsfond 2019 339 000 339 000  
Periodiseringsfond 2020 1 150 000 1 150 000  
Periodiseringsfond 2021 248 800 248 800  
Periodiseringsfond 2022 2 027 814   
 46 965 250 51 027 855  
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Not 11  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen    
Skulder till kreditinstitut 20 000 000 20 000 000  
 20 000 000 20 000 000  
    

 
 
Not 12  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Upplupen lön 179 104 123 980  
Upplupna semesterlöner 370 488 309 733  
Upplupna sociala avgifter 172 682 136 273  
Övriga poster 674 712 340 799  
 1 396 986 910 785  
    

 
 
Not 13  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Avskrivningar 6 508 587 6 468 933  
 6 508 587 6 468 933  
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Resultat- och balansräkningen kommer att förläggas årsstämman 2022-05-15
för fastställelse.

Osby 2022-02-
 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Enstsson Karin  Augustsson
Ordförande Vice ordförande
  
  
  
Peter Dahlström Mats Magnusson
  
  
  
  
Bengt Larsson Carl-Magnus Nilsson 
 Verkställande direktör
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Ernst & Young AB 
 
 
 
Daniel Lantz  
Auktoriserad revisor 
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Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Enligt bolagets bolagsordning skall bolaget uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler
för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Det angivna syftet är till dags dato
oförändrat.
 
Bolaget äger vid årets slut fastigheten Killeberg 3:1 och Osby 193:2. I fastigheten Killeberg 3:1
finns två definierade lokaler med en hyresgäst i vardera. Den mindre, men nyare lokalen, är
uthyrd med korttidskontrakt till en ideell förening medan den andra större, men äldre lokalen, är
uthyrd med långtidskontrakt. I fastigheten Osby 193:2 finns en lokal uthyrd med
långtidskontrakt.
 
Bolaget innehar 35 andelar i Osbytåg ekonomisk förening med nominellt värde 500 000 kr.
Andelarna värderas till bolagets andel i den ekonomiska föreningens egna kapital. Nedskrivning
av andelarna har gjorts tidigare räkenskapsår.  Ordförande i Industrihus i Osby AB är ordinarie
ledamot i styrelsen för Osbytåg ekonomisk förening och vice ordförande i Industrihus i Osby AB
är ersättare i densamma.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 protokollförda möten enligt den för styrelsen
fastställda arbetsordningen.
 
Bolaget har sitt säte i Osby.
 
Bolaget ägs till 100 % av Osby kommun.
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
På grund av den grasserande pandemin så har hyran till Lekoseum i enlighet med myndigheternas
rekommendation och ägarens beslut reducerats. Styrelsen bevakar utvecklingen och följer
myndigheternas rekommendationer när det gäller Coronavirusets spridning och anpassar verksamheten
efter dessa.
 
Flerårsjämförelse
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.
 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning (tkr) 427 471 482 478 479
Resultat efter finansiella poster
(tkr) 99 34 70 262 136
Balansomslutning (tkr) 3 603 3 508 3 563 3 637 3 299
Antal anställda (st) 1 1 1 0 0
Soliditet (%) 68 69 68 65 66
Avkastning på totalt kapital (%) 3 1 2 7 4
Avkastning på eget kapital (%) 4 1 3 11 6
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Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 
Förändringar i eget kapital
     
 Aktie- Reserv- Övrigt fritt Summa eget
 kapital fond eget kapital kapital
Eget kapital 2020-12-31 750 000 93 000 1 501 264 2 344 264
Utdelning   -22 500 -22 500
Årets resultat   58 392 58 392
Eget kapital 2021-12-31 750 000 93 000 1 537 156 2 380 156
     

Aktiekapitalet består av 750 st aktier.
 
 
 
Förslag till vinstdisposition
 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
 
 
Balanserade vinstmedel 1 478 764
Årets vinst 58 392
 
                                                                  kronor     1 537 156
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
 
till aktieägare utdelas  30kronor per aktie, totalt 22 500
i ny räkning överförs 1 514 656
 
                                                                  kronor     1 537 156
 
 
Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
 
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
(försiktighetsregeln).
 
Utdelningen kommer att betalas efter årsstämman.
 
Styrelsen informerar om att verksamheten under året varit förenlig med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.      
Nettoomsättning  427 234  470 733  
Övriga rörelseintäkter  36 216  12 039  
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  463 450  482 772  
      
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader  -249 430  -323 089  
Personalkostnader 2 -73 690  -81 964  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -35 771  -35 771  
Summa rörelsekostnader  -358 891  -440 824  
Rörelseresultat  104 559  41 948  
      
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  45  884  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -5 983  -8 767  
Summa finansiella poster  -5 938  -7 883  
Resultat efter finansiella poster  98 621  34 065  
      
Bokslutsdispositioner 3     
Förändring av periodiseringsfonder  -24 758  0  
Summa bokslutsdispositioner  -24 758  0  
Resultat före skatt  73 863  34 065  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat 4 -15 471  -8 541  
Årets resultat  58 392  25 524  



INDUSTRIHUS I OSBY AB
Org.nr 556415-8177   

5 (13)
 

     
Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark 5 1 756 262  1 792 033  
Summa materiella anläggningstillgångar  1 756 262  1 792 033  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 446 392  446 392  
Summa finansiella anläggningstillgångar  446 392  446 392  
Summa anläggningstillgångar  2 202 654  2 238 425  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  61 453  0  
Övriga kortfristiga fordringar  31 450  59 417  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0  23 203  
Summa kortfristiga fordringar  92 903  82 620  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank 7 1 307 429  1 187 406  
Summa kassa och bank  1 307 429  1 187 406  
Summa omsättningstillgångar  1 400 332  1 270 026  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 602 986  3 508 451  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital  750 000  750 000  
Reservfond  93 000  93 000  
Summa bundet eget kapital  843 000  843 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst  1 478 764  1 475 740  
Årets resultat  58 392  25 524  
Summa fritt eget kapital  1 537 156  1 501 264  
Summa eget kapital  2 380 156  2 344 264  
      
Obeskattade reserver 8     
Periodiseringsfonder  107 258  82 500  
Summa obeskattade reserver  107 258  82 500  
      
Långfristiga skulder 9     
Skulder till kreditinstitut  1 000 000  1 000 000  
Övriga långfristiga skulder  22 500  22 500  
Summa långfristiga skulder  1 022 500  1 022 500  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  10 714  36 340  
Övriga kortfristiga skulder  7 637  1 965  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  74 721  20 882  
Summa kortfristiga skulder  93 072  59 187  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 602 986  3 508 451  
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Kassaflödesanalys Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Den löpande verksamheten      
Resultat före finansiella poster  98 620  34 065  
Avskrivningar  35 771  35 771  
Betald inkomstskatt  -42 711  -32 725  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital  91 681  37 111  
Ny rubrik      
      
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      
Förändring av kortfristiga fordringar  16 957  193  
Förändring av kortfristiga skulder  33 886  -11 008  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  142 524  26 296  
      
Finansieringsverksamheten      
Utbetald utdelning  -22 501  -22 500  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -22 501  -22 500  
      
Årets kassaflöde  120 023  3 796  
      
Likvida medel vid årets början      
Likvida medel vid årets början  1 187 406  1 206 110  
Likvida medel vid årets slut  1 307 429  1 209 906  
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Noter
 
Not 1  Redovisningsprinciper
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, vilket medför att förskottsbetalda hyror
redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter. 
 
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad
som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter
som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de
beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
 
Följande avskrivningstider tillämpas:
  Antal år
Industribyggnader stomme 25-33
Markanläggningar 20
 
Inga låneutgifter aktiveras.
 
Nedskrivning av materiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
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Moderbolag
"Moderföretag som upprättar koncernredovisning är Osby Kommun (212000-0902) med säte i
Osby."
 
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteffekt redovisas i eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån per den
skattesats som gäller per balansdagen.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella leasingavtal. Operationella 
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
 
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde.
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs
tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
 
Fordringar, skulder och avsättning
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och
långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga
tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt medtod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medför in-eller utbetalningar.
 
Nyckeltalsdefinitioner
 
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
 
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
 
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2  Personal
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Män 1 1  
 1 1  
    
Löner, ersättningar och sociala avgifter    
Löner och ersättningar till styrelsen 18 155 16 256  
Löner och ersättningar till övriga anställda 40 691 45 549  
 58 846 61 805  
    
Sociala kostnader    
Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 286 15 097  
Pensionskostnader för övriga anställda 3 420 3 420  
 13 706 18 517  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 72 552 80 322  
    

 
VD har anställts under 2017. VD har ett företagsledaravtal som inkluderar en uppsägningstid om tolv
månader vid uppsägning från företagets sida och sex månader vid uppsägning från VD:s sida. VD ingår i
bolagets allmänna pensionsplan.
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Not 3  Bokslutsdispositioner
 2021 2020  
    
Avsättning till periodiseringsfond 24 758 0  
 24 758 0  
    

 
 
Not 4  Skatt på årets resultat
 2021 2020  
    
Aktuell skatt för året -15 471 -7 305  
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  -1 236  
 -15 471 -8 541  
    
Redovisat resultat före skatt 73 863 34 065  
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6%) -15 471 -7 290  
Skatteeffekt av skattemässiga justeringar'  -15  
Aktuell skatt hänförlig till tidigare års redovisat resultat  -1 236  
 58 392 25 524  
    
Redovisad skattekostnad -15 471 -8 541  
 -15 471 -8 541  
    

 
 
Not 5  Byggnader och mark
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 4 055 478 4 055 478  
Inköp  0  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 055 478 4 055 478  
    
Ingående avskrivningar -2 263 445 -2 227 674  
Årets avskrivningar -35 771 -35 771  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 299 216 -2 263 445  
    
Utgående redovisat värde 1 756 262 1 792 033  
    

 
 
Not 6  Andra långfristiga värdepappersinnehav
      
 
Namn

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
Andelar

Bokfört
värde  

Osbytåg ek för 500 000 34 35 446 392  
    446 392  
      
 Org.nr Säte Eget kapital Resultat  
Osbytåg ek för 716436-7513 Osby 2 026 465 279 521  
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Osbytåg ek för 716436-7513 Osby 2 026 465 279 521  

      
Eget kapital per 2021-04-30. Resultat per 2021-04-30.
 
 
 
Not 7  Checkräkningskredit
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 000 000 1 000 000  
    

 
 
Not 8  Obeskattade reserver
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Periodiseringsfond tax 2019 65 000 65 000  
Periodiseringsfond tax 2020 17 500 17 500  
Periodiseringsfond tax 2022 24 758   
 107 258 82 500  
    

 
 
Not 9  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen:                                                           
Skulder till kreditinstitut 1 000 000 1 000 000  
 1 000 000 1 000 000  
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2022-05-15
för fastställelse.

Osby den 2022-02-

 
 
 
 
 
 
 
Nils-Åke Caesar Tommy  Augustsson
Ordförande  
  
  
  
Michael Svensson Johan Nilsson
  
  
  
  
Roland Anvegård Carl-Magnus Nilsson 
 Verkställande direktör
  
  
  
  
  
  

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Daniel Lantz  
Auktoriserad revisor 
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Begäran om förnyelse av borgensåtagande - Medborgarhuset 
Borgen Osby 
Dnr KS/2022:42 045   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Osby kommun förnyar sin borgen på 7 000 000 kr till Medborgarhusföreningen Borgen i 
Osby, org nr 737000-0535. 

Kommunens borgensbeslut gäller t o m  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn utan handlar om kommunens borgensåtagande. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Medborgarhusföreningen Borgen i Osby har sedan många år ett borgensåtagande från 
Osby kommun som säkerhet för föreningens lån. 

Föreningen har nu erhållit en möjlighet att omförhandla vissa av lånen och därmed sänka 
sina räntekostnader. För att kunna genomföra detta kräver dock banken ett förnyat 
borgensbeslut från kommunen vilket nu föreningen begär. Begäran från 
Medborgarhusföreningen innebär ingen utökning av befintlig borgen på 19 000 000 kr 
som tidigare erhållits. 

Medborgarhusföreningen hemställer om att Osby kommun förnyar sin borgen som för 
egen skuld på 7 000 000 kr av totalt 19 000 000 kr. Som säkerhet för kommunens hela 
borgensåtagande har Osby kommun sedan tidigare inteckningar på 19 000 050 kr i 
byggnaden. 

Aktuell skuld för de lån där kommunen gått i borgen var vid årsskiftet 21/22 16,9 mnkr. 

Våren 2019 genomfördes en värdering av fastigheten. Värdet värderades då till 
20 000 000 kr. 
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Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2022-03-15 

Begäran om förnyelse av borgensåtagande från Medborgarhusföreningen Borgen, 2022-
01-20 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Medborgarhusföreningen Borgen 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Ansökan om amorteringsbefrielse- Lönsboda Folkets Hus och 
Parkförening 
Dnr KS/2022:53 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen tar ställning till ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn eftersom det handlar om kommunens borgensåtagande. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har sedan tidigare tagit beslut om att gå i borgen för lån till Lönsboda 
Folkets Hus och Parkförening. 

Aktuell skuld för de lån som kommunen gått i borgen för uppgick till ca 2,6 mnkr vid 
årsskiftet 21/22. 

Föreningen ansöker nu om amorteringsfrihet för tre lån under 2022 med hänvisning till 
effekter av pandemirestriktionerna. 

Finansiering 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-15 

Ansökan från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening, 2022-01-23 
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Beslutet skickas till  

Lönsboda Folkets Hus och Parkförening 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Årsredovisning stiftelser 2021 
Dnr KS/2022:136 046   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Årsredovisningar 2021 för stiftelser, förvaltade av Osby kommun, godkänns. 

Det delegeras till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande att underteckna 
årsredovisningarna. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet om stiftelsernas årsredovisningar berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

 Jacobssonska stiftelsen 
 Jörn Svensson i Källsveds stiftelse 
 Stiftelsen Ernestamska fonden 
 Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond 
 Stiftelsen Osby ålderdomshems samfond 
 Stiftelsen sociala samfonden för f d Örkeneds kommun 
 Stiftelsen fr Heurlins minnesfond 
 Stiftelsen Lukasfonden 
 Stiftelsen Osby Gymnasiums stipendiefond 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-15 

Sammanställning över stiftelser 2021 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Kommunens revisorer 

Länsstyrelsen i Skåne län 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



Sammanställning stiftelser Osby kommun 2020

Stiftelse

Får 

avvecklas Intäkter Kostnader Resultat Tillgångar

Varav 

Bankmedel Fastighet Övrigt Skulder Eget kap Utdelning

Utdel.bart 

årets börj

Jacobssonska stiftelsen Ja 0,00 -523,00 -523,00 106 904,19 106 904,19 0,00 0,00 0,00 106 904,19 0,00 107 427
Jöns  Svensson i Kjellsveds 

stiftelse 18 950,80 -7 430,60 11 520,20 3 034 113,81 1 125 141,81 1 909 000,00 -28,00 15 199,13 3 018 914,68 0,00 0

Stiftelsen Ernestamska fonden Ja 0,00 -344,00 -344,00 47 524,24 47 524,24 0,00 0,00 0,00 47 524,24 0,00 47 868

Stift Darlins resestipendiefond 95 986,24 -28 974,18 67 012,06 1 860 206,10 1 795 664,60 0,00 64 541,50 18 453,00 1 841 753,10 24 000,00 788 200
Stift Osby ålderdomshems 

samfond Ja 0,00 -735,00 -735,00 177 381,56 177 381,56 0,00 0,00 0,00 177 381,56 0,00 178 117
Stift soc samf för fd Örkeneds 

kommun Ja 0,00 -377,00 -377,00 25 458,50 25 458,50 0,00 0,00 0,00 25 458,50 33 000,00 58 836

Stift Fr Heurlin minnesfond Ja 0,00 -260,00 -260,00 19 666,85 19 666,85 0,00 0,00 0,00 19 666,85 0,00 19 927

Stiftelsen Lukasfonden Ja 0,00 -317,00 -317,00 38 696,77 38 696,77 0,00 0,00 0,00 38 696,77 0,00 39 014

Stift Osby gymnasiums stip.fond Ja 0,00 -276,00 -276,00 24 637,50 24 637,50 0,00 0,00 0,00 24 637,50 0,00 24 914

Summa 114 937,04 -39 236,78 75 700,26 5 334 589,52 3 361 076,02 1 909 000,00 64 513,50 33 652,13 5 300 937,39 57 000,00 1 264 302

1) Marknadsvärde aktier 3 000 784 kr (2 447 687 föregående år)

1)











From:                                 Andersson, Eva
Sent:                                  Wed, 23 Feb 2022 12:06:30 +0000
To:                                      Elvingsson, Gunnar
Cc:                                      Johnsson, Fredrik
Subject:                             synpunkter

Hej Gunnar! 
Efter samtal med Barn- och utbildningsnämnden 22 02 22 kan konstateras att varken Barn- och 
utbildningsnämnden eller barn- och utbildningsförvaltningen, har något att invända gällande Visseltofta 
Hembygdsförenings ansökan om medel ur Annie Svenssons stiftelse för renovering av Hembygdsgården 
och Tvillingkvarnarna i Visseltofta. 
 
Vänliga hälsningar

Eva Andersson
Förvaltningschef
Barn & Utbildningsförvaltningen
Barn & Utbildning
Osby Kommun
283 80 Osby
0479 - 52 81 08
Växel: 0479 - 52 80 00
eva.andersson2@osby.se
www.osby.se
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter.

 

mailto:eva.andersson2@osby.se
https://www.osby.se/
https://www.osby.se/diverse/sa-hanterar-osby-kommun-personuppgifter.html
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Ansökningar om bidrag ur Annie Svenssons Stiftelse 
Dnr KS/2022:23 043   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om bidrag till Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 
tills frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om bidrag från fond/stiftelse och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen förvaltar sedan lång tid tillbaka Annie Svenssons gåva. Ursprunget är en 
donation av skogsfastighet, Torslehult 1:7, i Visseltofta församling. Såsom donationen är 
utformad är det ingen fond/stiftelse i traditionell mening utan tillgångarna ingår i 
kommunens egna kapital. 

Gåvans kapital består av avkastning från skogsfastigheten och uppgick vid årsskiftet 
2021/22 till 1,8 mnkr. 

Fondens tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, sociala och kulturella 
ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av Visseltofta församling. 
Tillgångarna får inte användas för ändamål, som enligt lag ska tillgodoses med 
skattemedel. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur gåvan efter beredning av 
förvaltning som bestäms efter vad ansökan avser. 

Två ansökningar har kommit in gällande bidrag från Annie Svenssons gåva. 

En ansökan har kommit från Wisseltofta hembygdsförening gällande renovering av 
Hembygdsgården. Ansökt belopp 120 000 kr. Ansökan har lämnats till barn och 
utbildningsförvaltningen för beredning. 
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Den andra ansökan kommer från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget Wisseltofta 
vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening och gäller uppstartskostnader för 
friskola, Visseltofta Naturskola. Skolgruppen har ansökt om tillstånd hos 
Skolinspektionen och ärendet kommer att behandlas där under våren. 

Förslaget är i detta läge att avvakta med beslut om bidrag till Skolgruppen tills dess att 
frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15. 

Ansökan från Wisseltofta Hembygdsförening 2021-12-17 

Ansökan från Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 2021-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2012, § 89 om rutiner för Annie Svenssons gåva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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