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Sammanträdesdatum 
2021-08-25  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset, klockan 08:30 -11:40. 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande 
Daniel Landin (S), vice ordförande 
Hans Persson (SD), tjänstgör för Carl Bejvel (SD), ej § 83 pga. jäv 
Tom stol för Hans Persson (SD) under § 83 
Arne Gustavsson (S) 
Lars-Erik Svensson (M)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Kommundirektör, Petra Gummeson (via Teams) 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson (via Team) 
Vice ordförande barn- och utbildningsnämnden; Lars 
Andreasson 
Förvaltningschef barn- och utbildning, Eva 
Andersson (via Teams) 
Controller, Cindy Balte (via Teams) 
Administrativ chef, Johanna Lindhe 
Mona Fridell, SKR (via Teams) 
Annika Hellewell, SKR (via Temas) 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Daniel Landin (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 30 augusti 2021, klockan 08:15.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 
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 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Niklas Larsson (C)  
 
 Justerare   
 Daniel Landin (S)   
 

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2021-08-25  

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-31 Datum då anslaget tas ned 2021-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 79 Upprop och protokollets justering 

§ 80 Godkännande av dagordning 

§ 81 Finansiering - B Innovation AB 

§ 82 Genomlysning av gymnasieskolan verksamhet 

§ 83 Svar från ägarna angående försäljning av fastigheten Osby Lönsboda 
51:91 - Soldalen Lönsboda 

§ 84 Information 

§ 85 IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya 
styrdokument 

§ 86 Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 

§ 87 Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt partistöd 
2020 

§ 88 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut för perioden 2021-01-
01 - 2021-06-30 

§ 89 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-
01-01 - 2021-06-30 

§ 90 Budget och finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023 - 2024 

§ 91 Driftramar, budget 2022 

§ 92 Investeringsbudget 2022 

§ 93 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2022 

§ 94 Kommunal skattesats för år 2022 

§ 95 Avveckling av Osby Nova AB 
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§ 79 
Upprop och protokollets justering 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Daniel Landin (S) till justerare, som 
tillsammans med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll. 
 
Ordförande meddelar att justering äger rum måndagen den 30 augusti 2021, 
klockan 08:15 på kansliet i kommunhuset Osby. 
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§ 80 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 81 
Finansiering - B Innovation AB 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till barn och ut-
bildningsnämndens förslag om det utökade samarbetet med  
B-Innovation gällande utbildningsprofil Idrottsgymnasium 2.0 och 
konceptet Osby Sport Academy. 

 
- Kostnaden för det utökade samarbetet finansieras inom barn och ut-

bildningsnämndens budgetram. 
 

- Ärendets fortsatta finansiering kan tas upp till behandling i kom-
mande års budgetberedning om behov finns. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Dialog förs mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, vice ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden Lars Andreasson, förvaltningschef barn- och ut-
bildning Eva Andersson och controller Cindy Balte angående finansiering 
av utökat samarbete med B Innovation AB. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
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§ 82 
Genomlysning av gymnasieskolan verksamhet 
 

- Mona Fridell, SKR och Annika Hellewell, SKR, redogör för genom-
lysningen av gymnasieskolans verksamhet. 
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§ 83 
Svar från ägarna angående försäljning av fastigheten 
Osby Lönsboda 51:91 - Soldalen Lönsboda 
KS/2021:276  253 
 
Jäv 
Hans Persson (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och i  
beslutet i detta ärende. Ingen tjänstgör i hans ställe. Tom stol för Hans Pers-
son (SD). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Bevilja OsbyBostäder att fastigheten Osby Lönsboda 51:91 benämnd 
”Soldalen” får avyttras. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet handlar om att besvara skrivelse, inkommer den 12 augusti 2021, 
från Osbybostäder om att få besked om kommunen har några synpunkter på 
att Osbybostäder AB säljer fastigheten. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 84 
Information 
 

- Kommundirektör Petra Gummeson informerar om att krislednings-
staben och krisledningsgruppen är avvecklade och att kommunen har 
gått över till ordinarie ledningsorganisation. 
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§ 85 
IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument 
KS/2021:223   001 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

 
Förslag till kommunstyrelsen  
Förslag till kommunfullmäktige 

- Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla respektive Sjöbo 
kommuner blir nya ägare i IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

- Kommunfullmäktige godkänner att Bromölla och Sjöbo kommuners 
inträde sker genom nyemission och där aktierna omfördelas så att 
varje ägare äger 1/6 var samt att aktiekapitalet ändras till 12 miljoner 
kronor. Detta i enlighet med avsiktsförklaringarna som antogs av 
kommunfullmäktige 2020 i samtliga inblandade kommuner. 
 

- Kommunfullmäktige antar: 
- Förslag till ny bolagsordning 
- Förslag till nytt aktieägaravtal 
- Förslag till nytt ägardirektiv 

 
- Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i de nu-

varande ägarkommunerna Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge 
samt kommunfullmäktige i de nya ägarkommunerna Bromölla och 
Sjöbo fattar motsvarande beslut. 
 

- Kommunfullmäktige noterar att även en bolagsstämma ska god-
känna nyemissionen, bolagsordningen och ägardirektivet för att det 
ska bli giltigt för bolaget och dess styrelse. 

 

Förslag till kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hål-
las, kommunens ägarombud i uppdrag att rösta för att Bromölla och 
Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att 
stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet. 
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Sammanfattning av ärendet 

Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade år 2016 
ett gemensamt aktiebolag med firma IT kommuner i Skåne AB (559067 - 
2142). År 2020 tillkom Osby kommun som ny delägare.  

Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla till-
gången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verk-
samheter och inom helägda bolag där så är relevant. Bolaget ska på uppdrag 
av ägarna tillhandahålla digitala tekniska lösningar och huvudprincipen ska 
vara att bolaget äger dessa. 

Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av 
ägarnas verksamheter genom att samordna ägarnas inköp, förvaltning, 
ägande och utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget 
ska vara en aktiv part i verksamhetshetsutveckling och resurseffektiviteten 
ska komma alla ägare till gagn. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att 
bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa självkostnadsprincipen. 

Kommunstyrelserna i såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun samt de 
fyra ägarkommunerna har tidigare godkänt en avsiktsförklaring för breddat 
ägande. I avsiktsförklaringen uttalar kommunerna att de vill utöka ägandet 
och att utökningen ska ske genom nyemission. Formerna för övertagandet 
har också klargjorts genom avsiktsförklaringen.  

Teknisk och ekonomisk analys av Bromölla respektive Sjöbos IT-
verksamheter har gjorts. 

Under arbetet med att ta fram underlag rörande tekniska och ekonomiska 
förutsättningar har framkommit att inträde i bolaget för de nya delägarna 
lämpligen bör ske i november 2021. 

Bromölla respektive Sjöbo kommuner har beslutat att man önskar bli ägare i 
bolaget. Förslaget är att ägandet utökas genom en nyemission där aktierna 
omfördelas så att varje delägare äger 1/6 var och aktiekapitalet utökas med 4 
miljoner till att sammanlagt vara 12 miljoner kronor. Det innebär att 
Bromölla respektive Sjöbo kommuner vardera tecknar 2 000 aktier till vär-
det av 2 000 000 kronor. Bolagsstyrelsen hanterade frågan den 23 juni 2021 
och ställde sig bakom förslaget. Bolaget har kapacitet att hantera de utökade 
verksamhetsområdena. Styrelsen intygar också att inga väsentliga händelser 
har skett i bolaget sedan årsredovisningen.  

Utifrån att Bromölla kommun respektive Sjöbo kommun blir ägare har bo-
lagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har juste-
ringar gjorts för att skapa en större tydlighet och samstämmighet i och mel-
lan dokumenten. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”IT-kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument”, daterad den 5 juli 2021, från kanslichef Amra Eljami. 
Tjänsteskrivelse ”IT-kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och 
nya styrdokument”, daterad den 5 juli 2021, enligt mall från utredare 
Tommy Johansson i Östra Göinge kommun. 
Kommunfullmäktigebeslut Bromölla, den 14 juni 2021, § 85. 
Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo, den 16 juni 2021, § 100. 
Avsiktsförklaring Bromölla 2020. 
Avsiktsförklaring Sjöbo 2020. 
Årsredovisning IT kommuner i Skåne Aktiebolag med balans- och resultat-
räkning 2020. 
Revisionsberättelse IT kommuner i Skåne Aktiebolag 2020, från EY. 
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, daterad 2021-06-
15. 
Bolagsordning, förslag till ny bolagsordning, daterad 2021-06-21. 
Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag, 
Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
Aktieägaravtalet, reviderad 2021-06-21. 
Ekonomi ”Nya delägare”, daterad 2021-05-21. 
Ägardirektiv – förslag till nytt ägardirektiv, daterad 2021-06-21. 
Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 86 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsens arbets-
utskott 2022 
 
KS/2021:266   000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommun-
fullmäktige: 

14 januari 2022 
28 mars 2022 
25 april 2022 
20 juni 2022 
5 september 2022 
24 oktober 2022 
21 november 2022 
12 december 2022 
 

Förslag till kommunstyrelsen 

För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunsty-
relsen: 

26 januari 2022 
9 mars 2022 
6 april 2022 
11 maj 2022 
1 juni 2022 
7 september 2022 
5 oktober 2022 
2 november 2022 
23 november 2022 
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Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 

För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunsty-
relsens arbetsutskott: 

12 januari 2022 
23 februari 2022 
23 mars 2022 
27 april 2022 
18 maj 2022 
21 juni 2022 (tisdag) 
24 augusti 2022 
21 september 2022 
19 oktober 2022 
9 november 2022 
7 december 2022 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet behandlar sammanträdesdatum för kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige under året 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan 2022”, daterad den 28 juli 2021 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Förslag till sammanträdesplan 2022, daterad den 16 juni 2021, version 3.1. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 
Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av 
kommunalt partistöd 2020 
KS/2021:49   040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsens 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Kommunalt partistöd för år 2022 bestäms till ett grundbelopp om 
2.856 kronor och ett mandatstöd om 12.283 kronor per mandat i 
kommunfullmäktige, eller sammanlagt ett belopp om 523.600 kro-
nor. Fördelat på de sju (7) politiska partier som har mandat i kom-
munfullmäktige, från och med den 15 oktober 2018, innebär detta ett 
kommunalt partistöd för 2022 för respektive parti enligt följande: 

Arbetarpartiet socialdemokraterna (S) 
2.856 kr (grundbidrag) + 171. 962 kr (14 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
174.818 kronor. 

Sverigedemokraterna (SD) 
2.856 kr (grundbidrag) + 122.830 kr (10 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
125.686 kronor. 

Centerpartiet (C) 
2.856 kr (grundbidrag) + 85.981 kr (7 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
88.837 kronor. 

Moderaterna (M) 
2.856 kr (grundbidrag) + 73.698 kr (6 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
76.554 kronor. 

Kristdemokraterna 
2.856 kr (grundbidrag) + 24.566 kr (2 mandat x mandatstöd 12.283 kr) = 
27.422 kronor. 

Vänsterpartiet (V) 
2.856 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.283 kr = 15.139 kronor.  

Liberalerna (L) 
2.856 kr (grundbidrag) + mandatstöd 12.283 kr = 15.139 kronor. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 
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Sammanfattning av ärendet 

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

- Kommunalt partistöd får bara betalas ut till ett politiskt parti som är 
juridisk person, det vill säga det måste finnas en registrerad lokal 
partiförening som kan ta emot utbetalningen av det kommunala par-
tistödet.  

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

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

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för kom-
munalt partistöd Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat föl-
jande: en mottagare av kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska per-
son som stödet betalas ut till, ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet använts för sitt ändamål. Till redovisningen ska bifogas 
en granskningsrapport som av respektive politiskt pari utsedd granskare ska 
upprätta. Granskningsrapporten ska vara ett intyg om att redovisningen ger 
en rättvisande bild av hur det kommunala partistödet använts. Om redovis-
ning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte 
något kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga för nu ak-
tuellt fall för 2022. 

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

Enligt av kommunfullmäktige fastställda ”Regler för kommunalt partistöd 
Osby kommun från och med 2020-01-01” är det totala anslaget för kommu-
nalt partistöd elva (11) prisbasbelopp1, året före utbetalningsåret. Det kom-
munala partistödet består av dels ett grundstöd om sex (6) procent2 av pris-
basbeloppet per politiskt parti och år, dels ett mandatstöd som uppgår till 
återstoden av de ursprungliga elva (11) prisbasbeloppen efter avdrag för 
grundstödet3 och därefter fördelas på antalet mandat i kommunfullmäktige. 
För år 2022 är det totala anslaget för kommunalt partistöd 523.600 kronor. 
Grundstödet är 2.856 kronor per politiskt parti och mandatstödet4 12.283 
per mandat i kommunfullmäktige. 

  
1 11 x 47.600 kr (prisbasbelopp för 2021, SCB) = 523.600 kronor 
2 47.600 kr x (6) sex procent = 2.856 kronor. 
3 523.600 kr – 19.992 kr (7 partier x 2.856 kr grundstöd) = 503.608 kronor. 
4 503.608 / 41 platser i KF = 12.283,121 ≈ 12.283 kronor 
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Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2020 
har, inom den i kommunallagen och i de av kommunfullmäktige fastställda 
reglerna föreskrivna tiden, lämnat in dels en skriftlig redovisning som visar 
huruvida partistödet använts för sitt ändamål, dels en granskningsrapport, 
upprättad av en av respektive politiskt parti utsedd granskare, som är ett 
intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur respektive politiskt 
parti använt det kommunala partistödet för år 2020.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommu-
nalt partistöd 2020”, daterad 2021-07-05, från kanslichef Amra Eljami och 
administrativ chef Johanna Lindhe.  

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Moderaterna, inkommen 2021-01-29. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från So-
cialdemokraterna, inkommen 2021-03-05. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Kristdemokraterna, inkommen 2021-04-23. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Sve-
rigedemokraterna, inkommen 2021-05-19. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Centerpartiet, inkommen 2021-06-24. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från 
Vänsterpartiet, inkommen 2021-06-28. 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 och granskningsrapport från Li-
beralerna, inkommen 2021-06-29. 

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 88 
Återrapportering av kommunstyrelsens beslut för 
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30 
KS/2021:263   000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
 

- Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut peri-
oden 2021-01-01 – 2021-06-30, godkänns. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att det två (2) gånger 
per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive 
nämnd redovisa de besluten av kommunfullmäktige under den senaste sex-
månadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när be-
slutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige. 
 
För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid 
ovan angivna redovisningstillfällen även ska redovisa de besluten av kom-
munstyrelsen under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte 
verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redo-
visningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens 
beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30” daterad den 5 augusti 2021 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami. 

Skrivelse ”Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut 
perioden 2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslien-
heten. 
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§ 89 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut för 
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30 
KS/2021:262   000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 

 

- Återrapportering verkställigheten för kommunfullmäktiges beslut 
avseende perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för Osby kommuns nämnder anges det att det två (2) gånger 
per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive 
nämnd redovisa de besluten av kommunfullmäktige under den senaste sex-
månadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när be-
slutet kan förväntas verkställas. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen 
som samordnar de olika nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige. 
 
För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid 
ovan angivna redovisningstillfällen även ska redovisa de besluten av kom-
munstyrelsen under den senaste sexmånadersperioden som de ännu inte 
verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redo-
visningen lämnas till kommunstyrelsen som också behandlar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse” Återrapportering verkställighet för kommunfullmäktiges 
beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30”, daterad den 5 augusti 2021 från 
kommunsekreterare Robin Skoglund och kanslichef Amra Eljami.  

Skrivelse ”Återrapportering kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-
01-01 – 2021-06-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslienheten. 
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§ 90 
Budget och finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023 - 
2024 
KS/2021:1   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- För 2022 budgeteras ett resultat på 1,7 mnkr  
 

- Ett budgetutrymme på ca 10,540 mnkr fördelas till verksamheterna 
 

- Finansiella mål, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget 
för år 2022 samt flerårsplan för år 2023–2024 fastställs. 

 

Beslutsgång 
Daniel Landin (S) yrkar: 

- För 2022 budgeteras ett resultat på 0 mnkr 
- Ett budgetutrymme på 12,240 mnkr fördelas till verksamheterna 
 
Niklas Larsson (C) yrkar: 

- För 2022 budgeteras ett resultat på 1,7 mnkr  
- Ett budgetutrymme på ca 10,540 mnkr fördelas till verksamheterna 
- Finansiella mål, resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för år 
2022 samt flerårsplan för år 2023–2024 fastställs. 
 
Ordförande Niklas Larsson (C) ställer sitt eget och Daniel Landins (S) 
yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat enligt hans eget yrkande. 
Omröstning begärs. 
 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst innebär bifall för Niklas Larssons (C) yrkande och NEJ-röst innebär 
bifall för Daniel Landin (S) yrkande. 
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Omröstning 
Vid omröstningen avges 2 ja-röster, Niklas Larsson (C) och Lars-Erik 
Svensson (M), 2 nej-röster, Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) 
samt 1 avstår Hans Persson (SD). 
Ordförande Niklas Larsson (C) meddelar att med ordförandes utslagsröst 
har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Niklas Larsson  
yrkande. 
 

Reservation 
Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) reserverar sig muntligt mot be-
slutet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 103. 
Budgetförutsättningar 2022 ”Budget 2022 – flerårsplan 2023-24”, daterad 
den 24 augusti 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 91 
Driftramar, budget 2022 
KS/2021:193   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige       
       

Nämnd 
Ingående 
budgetram Förslag 

Ram 
2022    

Kommunstyrelse          

 kommunstyrelseförvaltning 65 658   65 658    

 arbete och välfärdsförvaltning 2. 81 723 1 000 82 723    

Miljö och byggnämnd 5 694   5 694    

Kommunrevision 1. 899   899    

Valnämnd 10 340 350    

Samhällsbyggnadsnämnd 54 411   54 411    

Vatten och avloppsverksamhet 0   0    

Barn och utbildningsnämnd 331 018   331 018    

Hälsa och omsorgsnämnd 228 075 2 000 230 075    

Överförmyndare 2 635   2 635    
  770 123 3 350 773 473    
       
1. Ärendet bereds av KF:s presidium. 
2. Utökningen öronmärks för arbetsmarknadspolitiska anställningar.    
       

        

Utöver ovanstående så budgeteras under finansförvaltningen, verksamhet 94008 KS tilläggs- 
budget följande: 
       

              

Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg)         6200 tkr 
Volymökning grundsärskola (Barn och utbildning)   1000 tkr 
       

              

Budgetbeloppen fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter     
      

verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.     
       

       
              

Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.    
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Beslutsgång 
Daniel Landin(S) yrkar: 
- Enligt kommunstyrelsen beslut den 23 juni 2021, § 104, med följande  
   tillägg: 
   Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med ytterligare 1,7 mnkr. 
 
Niklas Larsson (C) yrkar: 
På liggande förslag enligt kommunstyrelsens beslut den 23 juni 2021, § 104. 
 
Ordförande Niklas Larsson (C) ställer sitt eget och Daniel Landins (S)  
yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat enligt hans eget yrkande. 
Omröstning begärs. 
 

Propositionsordning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning: 
JA-röst innebär bifall för Niklas Larssons (C) yrkande och NEJ-röst innebär 
bifall för Daniel Landin (S) yrkande. 
 

Omröstning 
Vid omröstningen avges 2 ja-röster, Niklas Larsson (C) och Lars-Erik 
Svensson (M), 2 nej-röster, Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) 
samt 1 avstår Hans Persson (SD). 
Ordförande Niklas Larsson (C) meddelar att med ordförandes utslagsröst 
har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att bifalla Niklas Larsson  
yrkande, enligt kommunstyrelsens beslut den 23 juni 2021, § 104. 
 

Reservation 
Daniel Landin (S) och Arne Gustavsson (S) reserverar sig muntligt mot be-
slutet. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 104. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 92 
Investeringsbudget 2022 
KS/2021:194   041 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen den 23 juni 2021: 
  
Nämnd Belopp 
Kommunstyrelse   
 kommunstyrelseförvaltning 4 290 
 arbete och välfärdsförvaltning  320 
Summa kommunstyrelse 4 610 
Miljö och byggnämnd 0 
Samhällsbyggnadsnämnd   
 samhällsbyggnad exkl vatten och avlopp 398 900 
 vatten och avloppsverksamhet 85 900 
Summa samhällsbyggnadsnämnd 484 800 
Barn och utbildningsnämnd 2 270 
Hälsa och omsorgsnämnd 2 800 
Totalt 494 480 
 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 105. 
Investeringsbudget 2022-2026.”, daterad den 23 juni 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 93 
Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2022 
KS/2021:195   040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen den 23 juni 2021: 
 
Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2022, daterad 
2021-06-10, antas. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 106. 
Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2022, daterad den 10 
juni 20221. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 94 
Kommunal skattesats för år 2022 
KS/2021:196   040 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen den 23 juni 2021: 
 
Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22,26 
kr/skattekrona (oförändrad). 

 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, den 23 juni 2021, § 107. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 95 
Avveckling av Osby Nova AB 
KS/2021:269   000 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 

- Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram beslutsun-
derlag och tidplan för avveckling av Osby Nova AB. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina 
kommunala bolag. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har ett helägt kommunalt bolag, Osby Nova AB, som enligt 
bolagsordningen har som föremål att bedriva näringslivsutveckling i Osby-
regionen samt utbildning och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till 
gagn för näringslivet i Osby-regionen samt i samband härmed uppdragsut-
bildning för företag och organisationer samt annan härmed sammanhäng-
ande verksamhet. 

I november 2013 beslutade kommunfullmäktige att Osby Nova skulle 
övergå till att vara ett vilande bolag. Orsaken var att bolaget hade en svag 
ekonomi och att bolagets verksamhet fortsättningsvis kunde bedrivas inom 
kommunens näringslivsverksamhet. Syftet med beslutet var även att mini-
mera bolagets kostnader men att ha kvar bolaget för eventuellt annat syfte i 
framtiden. 

Det har nu gått ett antal år sedan beslutet om att låta bolaget vara vilande. 
Förvaltningens uppfattning är att det inte är aktuellt att åter göra bolaget 
aktivt och starta upp verksamheten på nytt. Något behov av att omvandla 
bolaget för annat syfte föreligger inte heller i dagsläget. En viss administrat-
ion finns att hantera i bolaget varje år. 

Förslaget är därför att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att sätta i 
gång en avveckling av bolaget.  

Om behov senare skulle uppkomma av att bilda ett nytt kommunalt bolag 
för något ändamål är det numera en relativt enkel process. Att köpa ett la-
gerbolag med ett aktiebolagsnr kostar ca 10-15 tkr. Om alla formella beslut 
är tagna i kommunen om en bolagsbildning så tar processen att bilda bolaget 
därefter ca 2 veckor. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ”Avveckling av Osby Nova AB”, daterad den 17 augusti 
2021, från ekonomichef Gunnar Elvingsson och kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Kommunfullmäktiges beslut om vilande bolag, 2013-12-16, § 176. 

Bolagsordning Osby Nova AB. 

Osby Nova AB, årsredovisning 2020. 

 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 

 

 
 
 
 

 


