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Arvodesreglemente
Dnr KS/2018:656 003  

Kommunledningsförvaltningens förslag till /Kommunstyrelsen / 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till arvodesreglemente att 
gälla fr o m 2019-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande arvodesreglemente har varit gällande sedan 2015-01-01 varav behov av en 
översyn har framkommit. En arbetsgrupp representerad av tjänstepersoner och politiker 
har arbetat fram förslag till nytt arvodesreglemente. Arvodesreglementet reglerar vem 
som får ersättning, vilken form av ersättning samt ersättningens storlek.  

Beslutsunderlag

Förslag till arvodesreglemente

Bilaga – Partigruppernas förslag till de fasta arvodena.

 Beslutet skickas till 

Kommundirektör

Hr-chef

Kanslichef

Petra Gummeson Anna Olsson
Kommundirektör HR-chef 

http://www.osby.se/
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Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 
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Inledning 

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och 
engagemang.  
Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och alla får 
ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. Enligt 4 kap. 12-12 b § 
KL har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska 
förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som 
fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (lika med eller mer än 40 %).  
I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning 
som delas ut och ersättningens storlek. 
Till grund för beräkning av arvoden ska, från och med den 1 januari 2019, gälla ett 
grundbelopp om 56.000 kronor.  
Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den 
genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår. 

1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning 

Följande förtroendevalda med rätt till ersättning: 

• Ledamot i kommunfullmäktige 

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

• Ledamot i utskott, samt politiskt förtroendevald i beredning, arbetsgrupp etcetera som 
utsetts av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser 

• Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för 
protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. 

• Kommunrevisor 

• Närvarande ersättare  
 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller 
endast 5-7 §§, 9-10 §§ och 14-16 §§.  

2§ Ersättningsformer 

Ersättning betalas ut som: 

• Arvode i form av fast månadsarvode  

• Sammanträdesarvode  

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån.  

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

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§ och 9 §. 

a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 
presidiemöten och revisorernas sammanträden 

b) protokollförda sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

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

presidie, vid konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, 
medborgardialoger som rör Osby kommuns angelägenhet och har direkt samband med 
det kommunala förtroendeuppdraget. 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen 

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv 
tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ 
h) förrättningsuppdrag för valnämnd 
För ersättning enligt punkterna e-i krävs beslut om förrättningsuppdrag av ordföranden eller 
nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs.  

4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1) 
Förtroendevald enligt 1 § är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
nedanstående bestämmelser:  
 
1. Förtroendevald enligt § 1 som har förlorat arbetsinkomst och som själv begär ersättning för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även för restid.  
 
3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes 
årsinkomst.  
 
4. Ersättningen utbetalas per timme.  
 
5. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 
till ersättning enligt schablonberäkning i bilaga 1. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast två månader från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.  



Arvodesreglemente 
Datum 
2018-- 

      
Dnr KS/2018:656 
003    

Sida 
5(12) 

 

 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till retroaktiv lön, 
bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast två månader från dagen då den 
förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten. 
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat 
arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras. 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättning ska begäras 
inom två år. Förlorad semesterersättning ska styrkas av arbetsgivaren.  

5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 
årsarvode. Årsarvodets storlek framgår av § 6.  
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.  
Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med undantag för 
sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträde.  

6§ Fasta arvoden 

Ordföranden har rätt till fast månadsarvode. Nedanstående förtroendevalda har rätt till 
månadsarvode med angiven procentenhet av grundbeloppet.  
Månadsarvode utgår enligt följande:  

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

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 15 7,5  
Barn- och utbildningsnämnd** 25 12,5 12,5 

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

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

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

*** Arvode för ordförande i valnämnd och valberedning finns i bilaga 2  
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Arvoden i de helägda kommunala bolagen  

Arvoden till ordförande och vice ordförande i helägda kommunala aktiebolag är 
rekommendationer. Dessa uppdrag är ej uppdrag i kommunrättslig mening, vilket innebär att 
rekommenderat arvodesbelopp ska beslutas i bolagsstämma i de fall arvodesreglerna inte 
fastställs i bolagsordning eller stadga. Kommentar: Ögrab, renhållningsbolag, följer Östra 
Göinge kommuns arvodesbestämmelser. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, följer 
Bromöllas arvodesbestämmelser. 

7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode 

Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller månadsarvode), under 
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den, som inträder i 
hans/hennes ställe, i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 
Detsamma gäller om förtroendevald, efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan 
upprätthålla sitt uppdrag. Om förtroendevald med fast arvode av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag ska frågan om eventuell reducering prövas av personaldelegationen. 
Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta arvodena får 
inte sammanlagt överstiga 100 % av fastställt heltidsarvode. 
Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande på grund av sjukdom är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag erhåller vederbörande sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen, 
SjLL, och allmänna bestämmelser, AB. Om kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall månadsarvodet minskas i 
motsvarande mån1. 
För övriga förtroendevalda, som avses i 1 §, som uppbär sjukpenning, föräldrapenning eller 
liknande ersättning från Försäkringskassan skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån2.  
Det är respektive förtroendevalds skyldighet att anmäla dessa förhållanden till löneenheten. 

8§ Arvoden för sammanträden med mera 

Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda 
definierat enligt § 1.  
Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för 
protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. De har ej rätt till 
sammanträdesarvode för förrättningar och beredningar. 
Sammanträdesarvodet uppgår till 0,28 % av fastställt grundbelopp per påbörjad timme. Under 
första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. 
Sammanträdesarvode kan högst utbetalas för åtta timmar/dag.  

Kommunfullmäktige 

Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges sammanträde 
med 0,28 % av fastställt grundbelopp per timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i 
detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. Ersättningen betalas ut även om den 
förtroendevalde redan fått annat sammanträdesarvode för samma dag.  

                                                      
1 Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. 
2 Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. 
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9§ Pension 

För månadsarvoderade förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av 
heltid finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension eller omställningsstöd i det 
kommunala pensionsreglementet alternativt i bestämmelser om omställnings-stöd och 
pensioner.  
För övriga förtroendevalda gäller bestämmelser om pension enligt OPF-KL. 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF 
och PRF. Kommunstyrelsens personaldelegation är beslutande organ.  

10§ Resekostnads- och traktamentsersättning 

Ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande 
resepolicy och bilersättningsbestämmelser där avståndet mellan den förtroendevaldes bostad 
och sammanträdesstället överstiger 3 km. 
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunens gränser enligt 
kommunens resereglemente. 

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

funktionsnedsättning m m 

Den som har haft kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller närstående med 
funktionsnedsättning på grund av förtroendeuppdrag kan få ersättning för det om kostnaderna 
kan styrkas. Ersättningen beräknas på lägsta timlön för barnskötare eller vårdbiträde och 
betalas ut per kalenderdag. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen 
familjemedlem, eller av annan närstående samt inte heller för tid barnet vistas i kommunal 
eller annan alternativ barnomsorg. 

12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande som inte ersätts på annat 
sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av 
handlingar och liknande.  

13§ Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 8 och 12 betalas ersättning ut om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. Kommunstyrelsens personalelegation 
beslutar om ersättning för övriga kostnader. 

14§ Försäkring 

Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-
KL) i samband med förrättning i Osby kommun. Försäkringen gäller för olycksfall som 
inträffar i den förtroendevaldes verksamhet för kommunen. Den gäller också för 
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färdolycksfall som inträffar under färd till och från sådan verksamhet, under förutsättning att 
skadan inte omfattas av trafikskadelagen.  

15§ Tolkning och föreskrifter 

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 
personaldelegation.  

16§ Beloppsförändringar 

Personaldelegationen ska årligen fastställa förändringar av ersättningsbeloppen. Övriga 
förändringar av arvodesbestämmelserna fastställs av kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna 

Månadsarvode och begränsat arvode 

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

Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den 
genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår. 
 

Förlorad arbetsinkomst  
Beräkningsmodell för ersättning av förlorad arbetsinkomst:  
Årsinkomst/12 månader/165tim = timersättning  
Uppgift om årsinkomst exklusive semesterersättning och semesterdagar lämnas i januari 
månad till Hr-enhetens lönehandläggare. Huvudarbetsgivaren ska intyga att årsinkomsten är 
korrekt.  
Personaldelegationen har löpande möjlighet att genomföra stickkontroller av förlorad 
arbetsinkomst genom att begära in styrkta uppgifter om löneavdraget. 
Vid inkomstförändring under kalenderår lämnas nya uppgifter omgående.  
 
Schablonersättning 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en schablonersättning beräknat på årsinkomst 300 000 kr, vilket ger en maximal ersättning 
med 150kr/tim och 1 200 kr/dag.  
 
För ersättning över schablonsnivå ska detta styrkas särskilt för personaldelegationen. 
 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt 
förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalas för den förlorade 
inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.  
 

Förlorad semesterlön 

Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning: 

     
a) förlorad semesterersättning, 
     maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
b) förlorade semesterdagar, 
     maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag. 

 
     Schablonberäknat belopp, 
     Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 

Redovisning av uppdrag  

För att få ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst ska den som är förtroendevald 
skriva under den ersättningslista som nämndsekreteraren lämnar ut under sammanträdet. För 
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att underlätta administrationen använder kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna en 
kollektiv ersättningslista. Nämndsordförande ansvarar för attestering för utbetalande av 
arvode. Redovisning av varje uppdrag sker per nämnd.  
Ingen arvodesersättning utgår för luncher. (För luncher avräknas 1.0 timme.) 
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Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valnämnd och valberedning 

Valberedning 
Ordförande  

✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, fyra (4) procent av 
grundbeloppet under perioden oktober – december, 

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

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Vice ordförande 

✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, två (2) procent av 
grundbeloppet under perioden oktober – december, 

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

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 
Valnämnd 
Ordförande 

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

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

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

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 
bestämmelserna i detta reglemente. 

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

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

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

ersättningsberättigade sammanträden, förrättningar m.m. i enlighet med de generella 
bestämmelserna i detta reglemente 

 
För valnämnden i övrigt gäller de generella bestämmelserna i detta reglemente, med följande 
tillägg. På valdagen utgår utöver ersättning för åtta (8) timmar ett timarvode motsvarande ett 
grundarvode. 
 
Ersättning till valförrättare vid såväl förtidsröstning som på valdagen utgår med en 
timersättning motsvarande grundarvodet. 
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Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice 

ordförandes fasta ersättning 

Uppdrag som ska utföras inom ramen för ordförandens fasta arvoden: 

 
1. Justering av egna nämndens protokoll  
2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för  
3. Överläggningar gällande verksamheten som man är ansvarig för  
4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, 

besiktning, förrättning eller dylikt  
5. Inläsning av handlingar  
6. Hålla sig väl underrättad om ärendehandläggning, samt lämna information till media eller 

allmänhet om ärendet vid behov  
7. Besök i den verksamhet som man ansvarar för  
8. Undertecknande av handlingar m.m.  
9. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande  
10. Beslutsfattande på delegation  
11. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna 

verksamheten  
12. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten  
13. Kontakter med media  
 
Uppdrag som ska utföras inom ramen för vice ordförandens fasta arvode:  

1. Justering av egna nämndens protokoll  
2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för  
3. Inläsning av handlingar 
4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, 
besiktning, förrättning eller dylikt 
5. Besök i den verksamhet som man ansvarar för  
6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande  
7. Beslutfattande på delegation  
8. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna 
verksamheten  
9. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten  
 





BILAGA   
 
Följande förslag på fast arvode är lämnat från (C) (M) (KD) (L)  
 

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement 
 
 
 
Följande förslag på fast arvode är lämnat från (S) (V) 
 
Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 15 7,5  
Barn- och utbildningsnämnd** 28 14  
Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  28 14  

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 20 10  
Överförmyndare  10 5  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 15 7,5  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement 
 
 
 
 

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

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 14 7  
Barn- och utbildningsnämnd** 25 12,5 12,5 

Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  25 12,5  

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 18 9  
Överförmyndare  10 5  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 15 7,5  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  



 
Följande förslag på fast arvode är lämnat från (SD) 
 
Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 45 45 

Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 15 7,5  
Barn- och utbildningsnämnd** 25 12,5 12,5 

Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  25 12,5 12,5 

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 15 7,5  
Överförmyndare  8 4  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 14 7  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement 
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Osby kommuns vision

På spåret och naturligt nära

Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. 
På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent 
infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska 
vara på spåret vad gäller omvärldsorientering. 
Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är 
naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och 
knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även 
genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att 
vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.
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Kommunstyrelsens förslag, 

kommunfullmäktigemål, oförändr.

• Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och 
utvecklas i

• Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och 
tillväxt som skapar mervärde

• Osby kommun ska ha strategier för att möte dagens och 
morgondagens utmaningar

• Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter 
för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv
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Kommunstyrelsens förslag, 

finansiella mål

• Resultatet för år 2019 ska uppgå till minst 0,1 procent av 
skatter och bidrag och för åren 2020-2021till minst en (1) 
procent. För 2019 innebär målsättningen ett resultatmål 
på ca 0,8 mnkr.

• Finansiella kostnader får ej bli högre än 3% av 
verksamhetens nettokostnader.

• Soliditeten inkl alla pensionsförpliktelser ska inte 
understiga 25%

• All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett 
positivt resultat.
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Befolkningsutveckling 
 

 

 

 

  

Befolkning

År Antal
2013 12 713
2014 12 828
2015 12 954
2016 13 149
2017 13 182

Juni 2018 13 282
01-nov-18 13 250
01-nov-19 13 294
01-nov-20 13 360
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RESULTATBUDGET 2019 -2021
Tkr

Prel fler- Prel flerårsplan

Budget 2019 årsplan 2020 2021

Verksamhetens nettokostnader -788 932 -809 754 -833 716

Skatteintäkter/bidrag (SKL 18:27) augusti 785 900 809 500 835 200

Välfärdsmiljoner 8 000 4 950 0

Finansiella intäkter 2 030 2 030 2 030

Finansiella kostnader -6 200 -10 200 -17 500

Effektiviseringar 11 474 22 286

Årets resultat 798 8 000 8 300

Täckning av balanskravsresultat från tidigare år 0 0 0

Kvar efter täckning av balanskravsres. 798 8 000 8 300
Andel av skatter och bidrag 0,1% 1,0% 1,0%

2% skatter och bidrag 15 718 16 190 16 704

1% skatter och bidrag 7 859 8 095 8 352

Invånare: 13250 den 1/11 2018, 13294 den 1/11 2019, 13360 den 1/11 2020.
Nyupplåning 100 mnkr per år 2019-2021.
Skatter och bidrag enligt SKL:s prognos aug 2018 (cirkulär 18:27).
Pensioner enligt KPA:s prognos augusti 2018.
Skatteuttag 22,26 kr.
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Balansbudget 2019-2021

Mnkr

Bokslut Prognos Budget Budget Budget

2017 2018 2019 2020 2021

Anläggningstillgångar 745 781 958 1 109 1 288

Materiella 703 739 916 1 067 1 246

Finansiella 42 42 42 42 42

Bidrag till statlig infrastruktur 12 12 12 12 12

Omsättningstillgångar 199 170 95 52 52

Summa tillgångar 957 964 1 065 1 173 1 352

Eget kapital 536 543 544 552 560

Årets resultat 32 7 1 8 8

Övrigt eget kapital 504 536 543 544 552

Avsättningar 7 7 7 7 7

Skulder 413 413 513 613 784

Varav långfristiga 261 261 361 461 561

Varav kortfristiga 152 152 152 152 223

Summa eget kap. avsättningar och skulder 957 964 1 065 1 173 1 352

Soliditet exklusive pensionsskuld 56% 56% 51% 47% 41%

Soliditet inklusive total pensionsskuld 37% 38% 34% 32% 28%
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Kassaflödesbudget 2019-2021

Mnkr

Budget Budget Budget

2019 2020 2021

Den löpande verksamheten

Resultat 1 8 8

Ej likviditetspåverkande poster 52 56 60
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 52 64 68

Ökning-/minskning+ av rörelsekapital 0 43 71

Kassaflöde från den löpande verksamheten 52 107 139

Investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar -228 -207 -239

Summa investeringsverksamheten -228 -207 -239

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 100 100 100

Amortering av skuld 0 0 0

Summa finansieringsverksamheten 100 100 100

Förändring av likvida medel -76 0 0

Likvida medel vid årets början 76 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0 0
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Skatteintäkter Osby

SKL cirk 18:27 augusti  
Rikets skatteunderlag Eget skatteunderlag Antal invånare
Kommunförbundet Egen prognos Egen prognos

    

2018 2019 2020 2021

tkr tkr tkr tkr

Skatteintäkter 567 908 586 371 601 014 622 180

Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 164 867 168 063 173 447 178 850

Kostnadsutjämning 17 742 17 755 17 814 17 902

Regleringsbidrag/-avgift 2 070 5 826 9 395 8 612

Strukturbidrag 0 0 0 0

Införandebidrag 0 0 0 0

LSS-utjämning -14 981 -16 404 -16 459 -16 540

Summa intäkter 737 607 761 610 785 212 811 004

Slutavräkning 2017 korrigering -1 701

Slutavräkning 2018 13 0

Slutavräkning 2019 0

Fastighetsavgift 24 193 24 317 24 317 24 317

Summa intäkter (inkl. avräkning)+f-skatt 760 113 785 928 809 529 835 321

Skatteintäkter 566 220 586 371 601 014 622 180

Gen. Stb o utj 193 892 199 557 208 515 213 142
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Känslighetsanalys

Befolkningsförändring 100 invånare = 5,2 mnkr

Förändrad skattesats 25 öre = 6,5 mnkr
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Driftbudgetsammandrag 2019-2021  

Tkr

Flerårsplan Flerårsplan

Budget 2019 2020 2021
KOSTNADER

Samtliga nämnder -748 250 -747 286 -746 086

Tilläggsbudget -2 200 -2 200 -2 200

Till förfogande ks -2 000 -2 000 -2 000

Pensioner -45 200 -49 600 -52 600

Semesterlöneskuld -1 500 -1 500 -1 500

Till förfogande verkställighet -34 420 -55 618 -82 564

Delsumma -833 570 -858 204 -886 950

INTÄKTER

Intern ränta 12 138 15 450 19 234

Kalkylerad KP (7,75% inkl löneskatt) 32 500 33 000 34 000

Delsumma 44 638 48 450 53 234

SUMMA -788 932 -809 754 -833 716
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Kommentarer till resultatbudget och driftbudgetsammandrag 

1. Löneökningarna för år 2019-2021 budgeteras centralt på finansförvaltningen. I 
budgetramarna ingår löneökningar för 2018 utom för lärarkollektivet vars löner inte har blivit 
klara förrän under hösten 2018. Personalomkostnadspålägg (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar samt kollektivavtalad pension) är preliminära och beräknas i 
budgetunderlaget till 39,15%. Slutligt personalomkostnadspålägg fastställs i december 2018. 
Löneökningsprognosen följer i huvudsak SKL:s bedömningar avseende löneökningarna i 
landet. 

 

2. KS förfogandeanslag är beräknat till 2,0 mnkr, för vardera av åren 2019-2021, samt 2,2 
mnkr för tilläggsbudget. 

3. Kapitalkostnader budgeteras på finansförvaltningen för nya investeringar (ej aktiverade 
investeringsprojekt). För aktiverade/färdigställda projekt sker budgetering på respektive 
nämnd/förvaltning. Kapitalkostnaderna beräknas utanför budgetramarna. Det sker full 
budgetkompensation för kapitalkostnader. 

Avskrivningar är beräknade efter befintliga investeringar samt nya investeringar på 130 mnkr 
varje år 2019-2021. Internräntan tas fram som förslag från SKL och bygger på kommunernas 
snittränta hos Kommuninvest. Internräntan är beräknad enligt följande: 2018: 1,75%, 2019: 
1,50%, 2020: 1,75%, 2021: 2,00%. 

4. Specifikation av anslaget till förfogande verkställighet: 

 

5. Pensionskostnader är budgeterade enligt KPA:s beräkningar i augusti 2018. 

 2019 2020 2021 
Enligt KPA inkl löneskatt 45 200 49 600 52 600 

 

6. Ökning av semesterskuld har tagits upp med 1,5 mnkr. 

7. Kalkylerad KP (pensionskostnad, del av personalomkostnadspålägget 7,75%) är beräknad 
efter löneökningsprognosen. 

 2019 2020 2021 
 32 500 33 000 34 000 

 

 

 

 

Till förfogande verkställighet 2019 2020 2021

Budget 2019-21, tkr

Löner mm 17 065 29 054 46 338

Kapitalkostnader 17 355 26 564 36 226

34 420 55 618 82 564
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8. Specifikation av finansiella intäkter och kostnader: 

 

Intäkt från kapitalförvaltningen budgeteras inte då avkastningen återinvesteras. 

 

    2019    2020   2021  

9. Kommunal skattesats för perioden  22:26   22:26  22:26 

 

10. Skatter och generella bidrag är beräknade utifrån SKL:s prognos i augusti 2018. 

  

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 50 50 50

Utdelning Kommuninvest 300 300 300

Utdelning Koncernföretag 400 400 400

Borgensavgifter (0,5% fr o m 2019) 1 280 1 280 1 280

Summa 2 030 2 030 2 030

Finansiella kostnader

Räntekostnader på lån -5 900 -9 900 -17 200

Ränta på pensionsskuld -300 -300 -300

Summa -6 200 -10 200 -17 500
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Nettokostnadsramar 2019-2021

Tkr Prel Flerårsplan Flerårsplan

Nämnd  budget 2017 Budget 2019 2020 2021

Kommunstyrelse

   Kommunstyrelseförvaltningen 59 360 59 360 59 360

Samhällsbyggnadsnämnd 51 660 51 660 51 660

   VA-verksamhet 0 0 0

Miljö och byggnämnd 5 236 5 236 5 236

Kommunrevision 800 800 800

Valnämnd 300 0 0

Barn- och utbildningsnämnd 344 709 344 709 344 709

Hälsa och välfärdsnämnd 237 651 237 651 237 651

Överförmyndare 3 470 3 470 3 470

Delsumma nämnder 703 186 702 886 702 886

Kapitalkostnader 45 064 44 400 43 200

Summa 748 250 747 286 746 086













































 















TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-10-22 

Sida
1(1)

Kommunledningsförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
/0479528161/ 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
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

Kommunal skattesats år 2019
Dnr KS/2018:711 041  

Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för år 2019 fastställs till 22,26 kr/skattekrona (oförändrat)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen lägga fram förslag till kommunfullmäktige 
om skattesats senast under oktober månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-22

 

Beslutet skickas till

Ekonomienheten 

/Petra Gummesson/ Gunnar Elvingsson 
/Kommundirektör/ Ekonomichef 

http://www.osby.se/


 





































 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-11-06 
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Serviceförvaltningen 
Benny Nilsson 
0709 – 318 166 
benny.nilsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Serviceförvaltningen
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

Sammanträdesdagar 2019, kommunfullmäktige
Dnr KS/2018:764 006  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bestämmer dag och tid för ordinarie sammanträden under år 2019 
enligt följande.

 Måndagen den 11 februari 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 11 mars 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 8 april 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 20 maj 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 10 juni 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 9 september 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 14 oktober 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 11 november 2019, kl. 18.30

 Måndagen den 9 december 2019, kl. 18.30

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap. 12 § kommunallagen (2017:725) bestämmer kommunfullmäktige när 
ordinarie sammanträden ska hållas.

Sammanträde med kommunfullmäktige ska också hållas om kommunstyrelsen eller minst 
en tredjedel (1/3) av kommunfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser 
att det behövs.

Benny Nilsson  
Förvaltningschef serviceförvaltningen

http://www.osby.se/

