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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

\ 
Justerandes sign 

Sammanträdesrum Osby, klockan 08:30 - 11 :45 
Ajournering 11: 18 - 11 :24 

Lars-Anton lvarsson (M), ordförande 
Lars Andreasson (S), vice ordförande,§§ 117-127, 129-130 
Hans Persson (SO), andre vice ordförande 
Andreas Andersson (KO), tjänstgör för Thomas Poppe (M) 
Elisabeth Vestergård (S), §§ 117-127, 129-130 
Mats Ernstsson (C) 
June Jönsson (S), §§ 117-127, 129-130 
Leif Nilsson (SO) 
Ida Gustafsson (C) 

Tjänstepersoner m. fl. Ej tjänstgörande ersättare 
Benny Frostensson (S) 
Leif Wallenberg (S) 
Magnus Augustsson (C) 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Områdeschef, Christel Torstensson 
Kultur- och fritidschef, Sara Eckerström 
Verksamhetsutvecklare, Lena Bertilsson 
Controller, Gunnar Elvingsson 
Sekreterare, Helle Kröll Rasmussen 

Lars Andreasson (S) 

Kontaktcenter, kommunhuset i Osby onsdagen den 21 december, klockan 11 :00 

I/ et~/izstl fl~v~ 
Helle Kröll Rasmussen 

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

Barn- och utbildningsnämnden 

2022-12-20 

2022-12-21 Datum då anslaget tas ned 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utdragsbestyrkande 

Paragrafer §§ 117 - 130 

2023-01-13 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 117 
Upprop och protokollets justering 

Barn- och utbildningsnämnden utser Lars Andreasson (S) att tillsammans 
med ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) justera dagens protokoll. 

Ordförande Lars-Anton I varsson (M) informerar om att dagens protokoll 
justeras onsdagen den 21 december 2022, klockan 11 :00. 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 118 
Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns enligt kallelse den 13 december 2022, med följ ande 
ändringar: 

Informationsärende BUN/2022-305 KS 2022-11-28 beslut §147 

Medborgarförslag - Ny fritidsgård med underlag Inkommen till KS av H B 

22-10-27 ändras till beslutsärende och tas upp sist på dagordningen. 

Vissa ärenden byter plats. Ny dagordning enligt 

1. Upprop och protokollets justering 

2. Godkännande av dagordning 

3. Information 

4. Återrapportering av ställda frågor 

5. Delegationsbeslut 

6. Anmälningar 

7. Biblioteksplan 2023 

8. Barn- och utbildningsnämndens systematiska årshjul 

9. Kultur- och fri tidspolitiskt program 2023 - 2031 

10. Budgetuppföljning per den 30 november 

11. Intern kontroll - uppföljning 2022 

12. Nämndplan - internbudget 2023 

13. Bidrag fristående verksamhet samt interkommunal ersättning 

14. Medborgarförslag- Ny fritidsgård 

I Utdragsbestyr1<ande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 119 
Information 

Dm. 2022-8 

Asa Hallen Olofsson informerar 

1. Lokaler - Modul Klockareskolan uppsagd 
2. Ärende till Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen och 
Skolverket 

- Beslut Visseltofta skola 
- Tematisk kvalitetsgranskning vårterminen 2023 - skolors arbete för en 
inkluderande utbildning med fokus på tillgänglighet i lärmilj ön kopplat 
till neuropsykiatriska svårigheter. 
- Kommunal musikskola 
3. Regional fritidsplan 
4. KF 2022-11-28 Övergripande regler för ekonomistyming 2023 

5. Föreläggande Provtagningsplaner för Osby ishall 
6. Regional fritidsplan 
7. Personalinformation 

Sara Eckerström informerar 

8. Årets fördelade bidrag till föreningar 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

§ 120 
Återrapportering av ställda frågor 

Dm2022-8 

Vid dagens sammanträde finns inget att återrapportera. 

Justerandes sign I Utdragsbestyr1<ande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 121 
Delegationsbeslut 

Dnr. 2022-6 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och 
tjänsteman enligt en av Barn- och utbildningsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till Barn- och 
utbildningsnämnden. Redovisning innebär inte att Barn- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det Barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla lämnad 
delegation. 

Delegationsbeslut tagna 1 - 30 november 2022. 

Delegationslista: 

Ärende Beslutsdatum Antal beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen november 2022 28 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 

7(20) 



~OSBY 
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Barn- och utbildningsnämnden 

§ 122 
Anmälningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Vid dagens sammanträde finns inga anmälningar att redovisa. 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 123 
Biblioteksplan 2023-2026 

Dm2022-48 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn och utbildningsnämnden antar "Biblioteksplan 2023-2026 Osby 

kommun'1
• 

Barn konsekvensanalys 

Hänvisar till bifogad barnkonsekvensa.nalys 

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen avser åren 2023-2026. 

Biblioteksplanen täcker folk och skolbiblioteken vars verksamhet grundar 

sig på bibliotekslagen samt skollagen. Biblioteksplanen fastlår vikten av 

bemannade bibliotek för att få ett hållbart samhälle. En mötesplats för 

människor, litteratur och kultur ger den enskilde och samhället demokratiska 

värden, bildning, integration, igenkänning. 

Grundverksamheten med bemannade öppettider på biblioteken är av vikt för 

en god verksamhet. I samverkan med kultur och fritid, övriga förvaltningar, 

Skåne nordostkommunerna samt studieförbund kommer biblioteken att 

erbjuda verksamhet för alla prioriterade målgrupper, däribland barn och 

unga. Verksamhetsmålen blir följande: 

- År 2026 har antalet besökare till folkbiblioteket och det digitala biblioteket, 

snokabibliotek.se ökat med I 0% jämfört med år 2022. Målet mäts via 

Kolada.se och besök på hemsidan. 

- År 2026 ska barn och ungas delaktighet i bibliotekets verksamhet och 

utlåningen öka med I 0% jämfört med 2022. Målet mäts vida Ko lada.se 

- År 2026 ska tillgängligheten till biblioteket ha ökat för prioriterade 

målgrupper, målet mäts via deltagarmätningar och brukarundersökning. 

Målen är tillkomna med stöd ur bibliotekslagen, den regionala 

biblioteksplanen, den föregående biblioteksplanen och den fritidspolitiska 

planen, Unescos biblioteksmanifest och FNs barnkonvention. 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Beslutsunderlag 

Bibliotekslagen (2013:801) 

Regional biblioteksplan 2022-2025 

Biblioteksplan 2023-2026 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 

§ 95 

Tjänsteskrivelse " Biblioteksplan 2023-2026 för Osby kommun" daterad den 

23 november 2022. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 

Kultur- och fritidschef, Sara Eckerström 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 124 
Barn- och utbildningsnämndens systematiska årshjul 

Dm 2022-91 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn- och utbildningsnämnden fastställer årshjul - ärenden till barn och 
utbildningsnämnden 2023. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuell. 

Sammanfattning 

Inför varje nytt verksamhetsår fastställer barn- och utbildningsnämnden ett 
grundläggande systematiskt årshjul för kommande års ärende till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden. 

Beskrivning av ärendet 

Fastställa barn- och utbildningsnämndens grundläggande systematiskt 
årshjul för kommande års ärende till barn- och utbildningsnämndens 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 

BUN Systematiskt årshjul 2023, daterad 2022-11-16. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 
§ 96. 
Tjänsteskrivelse "Barn- och utbildningsnämndens årshjul 2023" daterad 23 
november 2022. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
F örvaltningschef 
Områdeschefer Kultur och Fritidschef 
V erksamhetsutvecklare 
Registrator Barn- och utbildningsförvaltningen < 

I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Närnndsekreterare, Barn- och utbildningsförvaltningen 
Controller, Barn - och utbildningsförvaltningen 

Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 125 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2031 

Dnr 2022-292 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar "Kultur- och fritidspolitiskt 
program 2023-2031 Osby kommun". 

Överläggning och beslut 

Efter diskussion beslutar barn- och utbildningsnämnden att perioden för 
Kultur- och fritidspolitiskt program ändras till 2023-2031. 

Barn konsekvensanalys 

Hänvisar till bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning 

Ett kultur- och fritidspolitiskt program för Osby kommun har tagits fram 

genom dialog på fokusmöte. Barn och utbildningsnämnden, genom 
brukarundersökningar i kultur och fritidsverksamheterna och i 

verksamhetsområdets ledningsgrupp. Förslaget bygger på dessa 
undersökningar samt på forskning och olika rapporter och undersökningar 
lokalt och nationellt. Ett kultur- och fritidspolitiskt program utgör en 

vägledning vad Osby kommun vill med verksamheten och är ett frivilligt 

åtagande. Upplägget i programmet utgörs av en viljeinriktning med ett antal 
ledord med mål kopplade till sig som är formulerade med Vi vill samt till 

detta ett antal åtgärder för mandatperioden. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 

§ 97. 
Tjänsteskrivelse "Kultur- och fritidspolitiskt program för Osby kommun 

2023-2026, daterad 23 november 2022. 

Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2026 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

F örvaltningschef, Åsa Hallen O lofsson 

I Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Kultur- och fritidschef, Sara Eckerström 
Kommunfullmäktige för information 

Sida 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 126 
Budgetuppföljning per den 30 november 2022 

Dm2022-2 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen per den 30 

november med en avvikelse på 8 5 52 tkr. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet handlar om nämndens övergripande ekonomiska uppföljning och 

berör inte barn. 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och 

ekonomistyrningen i Osby kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till 

nämnden efter månaderna mars, april, maj, augusti (delårsrapport), 

september, oktober, november. Efter månaderna mars, april, maj, augusti och 

oktober ska uppföljningen lämnas vidare till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 

§ 93 
Tjänsteskrivelse" Budgetuppföljning - november 2022" daterad 23 

november 2022. 

Budgetuppföljning BUN november 2022, rapport. 

Beslutet skickas till 

Ekonomi- och utvecklingsenheten 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 

Controller, Gunnar Elvingsson 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 127 
Intern kontroll - uppföljning 2022 

Dnr 2022-5 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn- och utbildningsnämnden godkänner intern kontrollplan för 2022. 

Barn konsekvensanalys 

Inte aktuellt 

Sammanfattning 

Nämnderna har, enligt reglementet för intern kontroll, det yttersta ansvaret 

för den interna kontrollen inom respektive förvaltning. Varje nämnd ska 

årligen fastställa en plan för intern kontroll inom nämndens ansvarsområden. 

I planen görs en riskanalys och utifrån den utses kontrollmoment och det 

framgår när uppföljning ska göras. I uppföljningen redovisas resultat och 

eventuella åtgärder för att förbättra den aktuella rutinen. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 

§ 91. 

Tjänsteskrivelse "Intern kontroll 2022" daterad 23 november 2022. 

Intern kontrollplan 2022 Barn- och utbildningsnämnden. 

Uppföljning intern kontroll 2022 helår Barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Områdeschef förskola 
Områdeschef grundskola/ gymnasiet 
Enhetschef kultur och fritid 
Controller, Gunnar Elvingsson 

I Uldragsbestyrkande 
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2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 128 
Nämndplan - internbudget 2023 

Dnr 2022-1 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta Nämndplan 2023 inom den av 

Kommunfullmäktige beslutade ramen på 317 098 tkr. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. Skriftlig motivering lämnas in på 

sittande möte och biläggs protokollet. 

Ajournering 

Ajournering begärs och verkställs 11: 18-11 :24 

Barn konsekvensanalys 

Ja 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2022-11-28 beslut om de ramar som ska gälla 

för förvaltningarna 2023. Barn- och utbildningsnämnden har 2023 en budget 

på 317 098 tkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Nämndplanen 

innehåller en beskrivning av verksamheten, årets verksamhet, statistik, 

budget och framtid. 

Beslutsunderlag 

Nämndplan 2023, Barn- och utbildningsnämnden 

Bruttolista förslag på fördelning per verksamhet 

Bruttolista förslag besparingar Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barnkonsekvensanalys 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december 2022, 

§ 92 

Tjänsteskrivelse "Nämndplan/Internbudget 2023" daterad 23 november 

2022. 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 

17(20) 



~OSBY 
~KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Områdeschef grundskola/ gymnasiet 
Områdeschef förskola, Christel Torstensson 
Kultur- och fritidschef, Sara Eckerström 
Controller, Gunnar Elvingsson 

I Utdragsbestyrkande 
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2022-12-20 

Protokollsanteckning 

till Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-12-20, ärende; Nämndplan - internbudget 2023 

Utifrån nedanstående två skäl kommer vi socialdemokrater inte delta i dagens beslut. 

1. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-28 § 136 Driftbudgetramar budget 2023 
och flerårsplan 2024-2026 beslutade Fullmäktige tilldela BUN 317 098 tkr som ram för 
2023. 

Inför beslutet fanns tre yrkande~. Gällande BUN:s ram skilde de sig enligt följande: 
• M, C och KD 317 098 tkr 
• SD 317 098 tkr 
• S 329 122 tkr 

Vi socialdemokrater yrkade alltså på ytterligare 12 024 tkr till BUN 2023, för att 2024 och 
2025 vara nere i en ram på 317 098 tkr. Våra tankar finns beskrivna i vårt budgetförslag (se 
bilaga). 

Eftersom M, C, KD och SD har föreslagit och ställt sig bakom beslutad rambudget, 
förutsätter vi att dessa partier presenterar ett förslag till hur BUN :s verksamhet ska se ut 
2023 och beskriver den i Nämndplan 2023. 

2. Det saknas tillräckliga beslutsunderlag med konsekvensbeskrivningar. 

Osby 2022-12-20 

Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden 

Lars Andreasson ( s) 
vice ordförande 

Leif Wallenborg (s) 
ersättare 

June Jönsson (s) 
ledamot 

Benny Frostensson (s) 
ersättare 

Elisabeth Vestergård ( s) 
ledamot 

Bilaga; Socialdemokraternas förslag till budget för Osby kommun 2023 



Socialdemokraterna 
Osby kommun 

·15·; I ~sa_, 
Glcl (y) 

Socialdemokraternas förslag till budget för Osby kommun 2023 

I ett svårt ekonomiskt läge för Osby kommun börjar Alliansen mandatperioden med att 
lägga stora nedskärningskrav på nämnder och styrelse utan att ge stöd, ledning eller 
politisk styrning 

Vi Socialdemokrater och Vänsterpartister inser att läget är tufft och att anpassningar och 
nedskärningar i verksamheten inte går att undvika. Vi delar uppfattningen att kommunens 
kostnader måste minska med 36 miljoner. Men vi kan inte ställa oss bakom att nedskärningen 
av ramarna till nämnder och styrelse med 36 miljoner ska genomförs under budgetåret 2023. 

Det är en extremt pressad ekonomi som kräver politiska prioriteringar. I det läget menar vi att 
välfärden ska prioriteras - skola, vård och omsorg. Därför föreslår vi en budget där 
nedskärnings uppdraget för välfärdsve.rksamheterna läggs ut under två budgetår 2023 och 
2024. Uppkomna underskott täcks genom uttag från resultatutjärnningsreserven. 

Genom att använda 18 miljoner 2023 ur ResultatUtjämningsReserven (RUR) fördelas 
nedskärningsuppdraget över två år. Vi ser våra kapitaltillgångar på 60 miljoner som en 
garant for att inte försätta Osby kommun på ruinens brant. 

Det minskar risken for att panikåtgärder som är kraftigt fördyrande i framtiden genomfors 
men också ger oss tid att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen som förhoppningsvis 
ljusnar. 

Hela nedskärningsuppdraget på 36 miljoner måste genomföras senast under 2024 om inte 
det ekonomiska läget drastiskt förbättras genom yttre faktorer. 

Kommunens kostnader måste minska MEN nämnder och styrelser måste ges en rimlig chans 
att utföra uppdraget på ett sätt som är hållbart och där det gör minst ont för medborgarna och 
där välfärden värnas. Ett stort och genomgripande arbete krävs och det måste få ta tid. 
Anpassningar ska genomföras på ett sätt som i framtiden inte medför ökade kostnader och 
mänskligt lidande. Befintlig organisation, verksamhet och arbetssätt ska granskas och 
utvärderas för att skapa det utrymme som behövs för att behålla kontroll över välfärden. 



I det fortsatta anpassnings arbetet kommer vi särskilt att bevaka och värna 

Barn och utbildningsnämnd 

Vi Socialdemokrater vill skapa förutsättningar för god utbildning och bildning. 

Förskola och skola har ett särskilt ansvar för de barn och elever som av olika anledningar har 
problem och svårigheter. Det förebyggande och stödjande arbetet i förskola och skola måste 
värnas även i ett tufft ekonomiskt läge för att minimera misslyckanden och lidande samt 
förhindra ökade kostnader i framtiden. 

Barn- och elevhälsan ska så långt det är möjligt inte utsättas för nedskärningar 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Skolmåltiden är en del av utbildningen och har stor betydelse för barns och elevers hälsa, men 
är också en fömtsättning för trivsel och lärande. 

Skolmåltidsverksamheten ska så långt det är möjligt inte utsättas för nedskärningar 

Hälsa- och omsorgsnämnd 

Vårt land och vår välfärd byggdes av generationer före oss. Alla möjligheter vi har idag har 
andra gett oss förutsättningar för. 

Det förebyggande arbetet inom Hälsa- och omsorgsnämndens verksamhetsområde syftar till 
att ge stöd och hjälp som bidrar till att de människor som byggt upp vår välfärd kan klara sig 
själva och leva ett självständigt liv längre. Vilket också medverkar till att kostnaderna hålls 
nere. 

Att vårda en åldrande livskamrat är ett stort ansvar och därför ska alla som vårdar någon 
erbjudas stöd. 

Anhörigas insats är omfattande och fyller en samhällsbärande funktion som minskar 
kommunernas kostnader. 

Förebyggande arbete och anhörigstöd ska så långt det är möjligt inte utsättas för 
nedskärningar 

Kommunstyrelsen / Arbete och välfärd 

Att ha ett arbete är på många sätt grunden både för individens och samhällets välfärd. Arbetet 
ger försörjning, tillfredsställelse och stolthet. Verksamheten inom Arbete- och 
välfärdsförvaltningen bidrar till människors egenförsörjning och minskade kostnader för 
kommunen på sikt. En begränsning av resurser riskerar att öka kommunens kostnader. 



Investeringsbudgeten 

Alla barn i hela kommunen har rätt att få sin utbildning i bra lokaler. De befintliga 
skolorna i Killeberg och Lönsboda är i undermåligt skick med en dålig arbetsmiljö för både 
barn och personal samtidigt som de blöder pengar i både ineffektiva 
uppvärmningskostnader samt inhyrda paviljonger. Behovet av en ny idrottshall i Osby är 
skriande eftersom tiderna inte räcker till for ändamålsenlig utbildning inom ämnet Idrott 
och Hälsa. 

Utöver de redan beslutade byggnationerna Blåljushuset och Killebergs förskola fares/år vi 
att Killebergsskolan, Örkenedskolan samt en idrottshall i Osby tidigareläggs i 
investeringsbudgeten enligt följande. 

Killebergsskolan och Örkenedskolan lämnas ut på anbud 2023 och byggnationerna 
påbörjas 2023 och görs i största möjliga mån klara under 2024, Idrottshallen i Osby 
lämnas ut på anbud 2024 och byggs 2025. 

Å·ven Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inser att nyupplåningen behöver begränsas 
till 450 miljoner under budgetperioden 2023-2025 och är beredda att göra de 
omprioriteringar som krävs om vårt budget.förslag vinner gehör. 

Övrigt 

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga. Osby kommun antog i november 2021 en Klimat
och energiplan. Planen innehåller mål och åtgärder som ska styra kommunens klimatarbete 
fram till 2030. Klimatomställningen är en prioriterad fråga och vi socialdemokrater kommer 
nogsamt att följa arbetet. Handlingsplanerna med konkreta åtgärder och fördelat ansvar ska 
bevakas och följas upp. Att satsa på klimat-och energiomställning är en ekonomisk vinning 
utöver att det räddar det enda jordklot vi har. 

Vi förslår också att Hälsa- och omsorgsnämnden utreder möjligheterna till utökat samarbete 
med organisationer och föreningar i kommunen med syftet att främja möten, minska ensamhet 
och stimulera till fysisk aktivitet för äldre. 



et 2023 -2024, mnkr, försla 

erksamhetens nettokostnader 

behov av kostnadsminskning 

katteintäkter/bidrag 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 

rets resultat 

esu/tatutjämningsreserv (RUR) 

Balanskravs resultat 

ndel av skatter och bidrag 
Finansiella kostnader som andel av nettokostnader 

Invånare: 1/11 året innan budaetåret 

-93 

-1 

1 

-0, 1% 
1,7% 

1323 

~ OSBY 
~ KOMMUN 

0 sit,/a 
-:P:· 

2-ti 

-2 

0,0% 
2,4% 

1323 

Flerårsp/~ 

202 

99 

-2 

~·- OJ si -i 

2,2%j · )'I 

2, 8%1 J:::: \J'i 
lr~ 

1323-· ~ 



Driftbudgetramar, förslag S 
Pv1 0SBY 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelse: I 144 401 I 144 401 I 144 401 

varav kommunst relse örvaltnin 64 737 64 737 64 737 

varav arbete och väl ärds örvaltnin 79664 78914 78914 

Miliö och bvggnämnd 5 476 5 476 5 476 

Kommunrevision 1. 1002 1002 1002 

alnämnd 10 10 10 

amhällsbvggnadsnämnd 63 219 62 469 62469 

atten och avlooosverksamhet I 0 I 0 I 0 I (} ~ IL -·1 
Barn och utbildningsnämnd I 329 122 I 317 098 I 317 098 I 

' ~ Hälsa och omsorgsnämnd I 256 411 I 251474 I 251474 I ~;) 
verförmvndare I 2 608 I 2 608 I 2 608 I r" 

~ ~ 
802 249 I 783 788 I 783 788 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 129 
Bidrag fristående verksamhet samt interkommunal 
ersättning 

Dnr2022-290 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn- och utbildningsnämnden fastställer prislistan för interkommunal 
ersättning efter den beslutade nämndplanen för 2023 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade den 28 november 2023 beslut om budget för 
2023. Utifrån KF:s beslut fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om 
internbudget för 2023. Internbudgeten ligger till grund för beräkningen av 
interkommunala ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 
för 2023 

Besluts underlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 6 december,§ 94 

Tjänsteskrivelse "Prislista interkommunal ersättning" daterad 23 november 
2022. 

Prislista interkommunal ersättning 2022 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Controller, Gunnar Elvingsson 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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rvlOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-12-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 130 
Medborgarförslag - Ny fritidsgård 

Dm 2022-305 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

-Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschef, Åsa Hallen 
Olofsson, att behandla ärende "Medborgarförslag - Ny fritidsgård" senast 
april 2023. 

Sammanfattning 

Medborgarförslag - Ny fritidsgård med underlag inkom till Osby kommun 
den 27 oktober 2022. Barn- och utbildningsnämnden tilldelas ärendet för 

behandling och beslut senast i april 2023. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut § 14 7 2022. Medborgarförslag - Ny fritidsgård 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef, Åsa Hallen Olofsson 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

I Utdragsbestyrkande 

Sida 
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