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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2022-05-18 

Plats och tid Sammanträdesrum Osby klockan 08:30-12:10 

Beslutande Niklas Larsson (C), ordförande
Daniel Landin (S)
 Arne Gustavsson (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Hans Persson (SD) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare:
 

Tjänstepersoner m.fl.:
Petra Gummeson, kommundirektör
Emma Frostensson, förvaltningschef
Johanna Lindhe, administrativ chef
Mathias Karlsson, förvaltningschef
Gunnar Elvingsson, ekonomichef
Amanda Svensson, vik kommunsekreterare 

Utses till justerare Daniel Landin (S) § 70-78, 80-84, Arne Gustavsson (S) § 79 

Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommunhus, måndag den 23 maj klockan 13.00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 70-84

Amanda Svensson 

Ordförande
Niklas Larsson (C) 

Justerare
Daniel Landin (S) § 70-78, 80-84 Arne Gustavsson (S) § 79

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-24 Datum då anslaget tas ned 2022-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amanda Svensson 
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Ärendelista

§ 70 Upprop och protokollets justering

§ 71 Godkännande av dagordning

§ 72 Anmälningar

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut

§ 74 Information

§ 75 FAV Budgetuppföljning april 2022

§ 76 Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS

§ 77 Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända invandrare

§ 78 Utbildningsutbud Osby Komvux 2023

§ 79 Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1

§ 80 Ekonomisk uppföljning april, kommunstyrelseförvaltningen

§ 81 Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun

§ 82 Budget 2023 för kommunstyrelseförvaltningen

§ 83 Bidrag Osby näringsliv 2022

§ 84 Arvodesreglemente
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§ 70
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 23 maj 2022, 
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.
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§ 71
Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
 -  Dagordningen godkänns med dessa ändringar.

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskotts medger att dessa 
ärenden utgår under dagens sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
medger detta. 

Sammanfattning
Ärende 3 ”Anmälningar” utgår från dagens sammanträde.
Ärendet 4 ”Anmälan av delegationsbeslut” utgår från dagens sammanträde.
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§ 72
Anmälningar

- Ärendet utgår. 
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§ 73
Anmälan av delegationsbeslut

- Ärendet utgår.
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§ 74
Information

- Förvaltningschef Emma Frostensson informerar om förtur i 
allmännyttan vilket innebär att man kan reglera vilka som har 
möjlighet att gå före i den kommunala bostadskön genom att skriva 
in detta i ägardirektiven för bolagen. Vanligast förekommande i 
Sveriges kommuner är näringslivsförtur och personer med sociala 
eller medicinska skäl. 
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§ 75
FAV Budgetuppföljning april 2022
KS/2022:17   042

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige

- Budgetuppföljningen för arbete- och välfärdsförvaltningen med en 
positiv avvikelse om 3261 tkr, april 2022, godkänns

Sammanfattning av ärendet
April månads uppföljning visar ett positivt resultat på 3 261 tkr för 
förvaltningen som helhet. Den främsta orsaken är lägre personalkostnader 
och framförallt på grund av att tjänster ej är återbesatta. 
Rekryteringsprocesser är inledda och förhoppningen är att verksamheterna 
ska kunna ha nya medarbetare i tjänst efter sommaren och under hösten. 
Tjänsterna som ska utannonseras är en socialt ansvarig samordnare till 
socialtjänstens individ och familjeomsorg, språkhandledare till Osby 
kommun Kompetensa och Komvux, handläggare på Kompetensa, förste 
socialsekreterare till vuxenenheten och Familjehuset samt medarbetare till 
Familjehuset. Utöver de vakanta tjänsterna finansieras befintlig personal av 
projektmedel med en summa av drygt 770 tkr.
Utöver lägre personalkostnader prognostiseras även ett positivt resultat för 
placeringar inom vuxenenheten samt avseende statliga bidrag på Komvux 
och inom Barn och familj.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning april 2022, arbete och välfärd

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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§ 76
Ansökan om bidrag för 2022 - BRIS
KS/2022:171   750

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen 

- BRIS beviljas verksamhetsbidrag för 2022 med 30 000 kronor. 

- Finansiering av verksamhetsbidrag till BRIS sker via verksamhet 
94007, till kommunstyrelsens förfogande 

Barnkonsekvensanalys
Se bifogad barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-21.

Sammanfattning av ärendet
BRIS har inkommit med en ansökan om bidrag för 2022 med en summa av 
30 000 kronor. 

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn som i såväl vardag som kris 
erbjuder professionellt samtalsstöd dygnet runt via chatt, mejl och telefon. 
Den stora efterfrågan på Bris verksamhet har medfört att de under 2021 
hade 41 667 kurativa kontakter med barn och unga i den nationella 
stödlinjen, en ökning med 32 procent jämfört med 2020. Utöver den 
generella samtalsökningen till Bris under 2021 har oroande ökningar 
noterats av samtal kring ämnen som självmord, sexuella övergrepp, 
självdestruktivitet, ätstörningar samt fysiskt och psykiskt våld.

2021 öppnade Bris syd upp regionala Brismottagningar runtom i landet. 
Brismottagningarna är ett initiativ utifrån många barns önskan om att få 
träffa en kurator på plats. Genom individ- och familjesamtal, lotsning till 
andra instanser och stöd i kontakt med myndigheter ger kuratorerna ett 
fördjupat och individuellt anpassat stöd till barn från våra regionala 
barnrättscenter. Bris erbjuder också gruppstöd för barn som har en förälder 
som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt, för barn som bor i 
familjehem och för barn som har en förälder som tagit sitt liv.

En viktig del av Bris uppdrag handlar om att stötta föräldrar och andra 
vuxna i barnets närhet.

Bris arbetar också förebyggande genom Bris nätverk, en mötesplats för 
barnets rättigheter som samlar professionella som arbetar med och för barn. 
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Syftet med nätverket är att möjliggöra dialog, kunskapspåfyllnad och 
erfarenhetsutbyte i barnrättsfrågor. En annan del av Bris förebyggande 
arbete är utbildningar i barnrättsfrågor. Bris erbjuder också digitala, 
kostnadsfria lunchföreläsningar som riktar sig till yrkesverksamma.

Finansiering
Bidrag för denna verksamhet finns inte med i Kommunstyrelsens ordinarie 
budget för år 2022. Förvaltningens förslag är att bidraget finansieras via 
verksamhet 94007, till kommunstyrelsens förfogande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”FAV Ansökan om bidrag för 2022 – BRIS” daterad 21 
april 2022 från förvaltningschef Emma Frostensson.

Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-04-21

Ansökan om bidrag, BRIS – för alla barn alltid, daterad 2022-04-13

BRIS Årsberättelse 2020

BRIS långsiktiga plan 2021-2025

BRIS stadgar, antagna 2021-05-29

BRIS budget och prognos 2022-2023

BRIS Årsrapport 2021”Våld en del av barns vardag”

Kriget i Ukraina: Råd till dig som vuxen om hur du kan stödja barn och ung

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 77
Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända 
invandrare
KS/2022:161   615

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen 

- Utbildningsplan för sammanhållen utbildning för nyanlända som har 
utbildningsplikt, daterad 2022-04-21, antas. 

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet
Idag råder utbildningsplikt för nyanlända vuxna med kort utbildning som 
står långt från arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom 
vuxenutbildning. För huvudmän kan det innebära krav på särskilda insatser 
för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas 
behov och rätt till utbildning kan tillgodoses.

Från och med den 1 augusti 2022 finns en skyldighet för kommunerna att 
inom komvux tillhandahålla en sammanhållen utbildning för de individer 
som tar del av det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare (etableringsprogrammet) och som på grund 
av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i 
programmet.

Den sammanhållna utbildningen ska utformas utifrån de nyanlända 
elevernas utbildningsbehov. Utbildningen ska innehålla utbildning i svenska 
för invandrare. Utbildningen ska även innehålla orienteringskurser och 
kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Även andra insatser som är 
gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling kan ingå i utbildningen.

Den sammanhållna utbildningen ska syfta till att ge deltagarna sådana 
kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på 
arbetsmarknaden. Den ska omfatta minst 23 timmars undervisning i veckan 
i genomsnitt och följa en plan beslutad av hemkommunen, en så kallad 
utbildningsplan. Utbildningsplanen ska innehålla uppgifter om 
utbildningens syfte, organisation och huvudsakliga innehåll. 
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Förvaltningen har tagit fram ett förslag på utbildningsplan.  

Finansiering
Finansiering inom befintlig budgetram. 

Beslutsunderlag
Plan för sammanhållen utbildning för att stärka nyanländas etablering för 
nyanlända som har utbildningsplikt, undertecknad av rektor Marie Olsson 
och enhetschef Jennifer Engström, daterad 2022-04-21

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen  

 

Comfact Signature Referensnummer: 1364189



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13(23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2022-05-18 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 78
Utbildningsutbud Osby Komvux 2023
KS/2022:170   615

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen

- Utbildningsutbud på Osby Komvux 2023 beslutas enligt de kurser 
som finns angivna i denna tjänsteskrivelse avseende SFI, kurser på 
grundläggande nivå samt kurser på gymnasial nivå

- Förvaltningen har rätt att genomföra enstaka kurser utöver de som 
finns angivna i denna tjänsteskrivelse om de kan genomföras med 
befintliga resurser

- Förvaltningen har rätt att, vid lågt söktryck, pausa vissa av de 
angivna kurserna på grundläggande- samt gymnasial nivå och 
förlägga dem på NTI alternativt bevilja i annan kommun

- Inom yrkesvux ska svetsutbildning, undersköterskeutbildning samt 
barnskötare/elevassistensutbildning hållas.

Beslutsgång

Yrkande

Niklas Larsson (C) föreslår att dagens utbud på yrkesvux ska fortsätta gälla.

Daniel Landin (S) instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande.

Överläggning och beslut

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott ämnar besluta i 
enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn. 
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Sammanfattning av ärendet
Följande kurser på SFI, grundläggande- och gymnasial nivå, föreslår 
förvaltningen ska erbjudas på Osby Komvux/Lärcenter under 2023;

SFI A, B, C, D

Kurser på grundläggande nivå;

Svenska som andraspråk delkurs 1-4

Svenska, delkurs 1-4

Engelska 1-4

Matematik 1-4

Kurser på gymnasial nivå,

Svenska 1-3

Svenska som andraspråk 1-3

Engelska 5-7

Matematik 1 abc samt 2 abc

Naturkunskap 1a1, 1a2 och 1b, 2

Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a och 2b

Övriga kurser 
Övriga kurser som krävs för vidare studier på högskola/universitet 
alternativt för examensbevis erbjuds vid behov via NTI alternativt i annan 
kommun. Om förutsättning och utrymme finns hos egen personal kan dessa 
kurser ibland även ges i egen regi. 

Yrkesutbildningar
Förvaltningen bedriver i dagsläget tre yrkesutbildningar på gymnasial nivå; 
svetsutbildning, undersköterska samt barnskötare/elevassistent. 

Svetsutbildning – Våra vuxenelever samläser med gymnasieelever, men 
förvaltningen får enligt nuvarande hantering endast tillgång till 
yrkesvuxplatser under förutsättning att gymnasieskolan ej har sökande till 
alla platser. Historiskt har det landat i att Yrkesvux har cirka två platser att 
erbjuda till vuxenelever. Vi har i dagsläget tre-fyra sökande till 
svetsutbildningen på yrkesvux varav tre är kvinnor.

De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-2022 - 12 sökande plus 
1 rikssök varav 6 är behöriga, till 12 platser, samt 1 sökande till 4 IM 
platser. 

Förvaltningens bedömning är att det bör finnas utbildningsplatser avsatta för 
vuxenutbildningen, ett beslut som måste fattas i samråd med barn och 
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utbildningsnämnden. Detta för att förvaltningen ska kunna planera och 
dimensionera utbildningsutbud. Planerad start för svetsutbildningen är i 
augusti 2023. 

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens 
om jobben som svetsare de kommande fem åren. Det innebär att personer 
som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora 
möjligheter till arbete. 

Undersköterska – De preliminära ansökningssiffrorna till gymnasiet ht-
2022 – 8 sökande varav 8 behöriga till 20 platser.

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens 
om jobben som undersköterskor de kommande fem åren. Det innebär att 
personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha 
mycket stora möjligheter till arbete. 

Utbildningen inom vård och omsorg planeras att starta i augusti 2023 med 
avslut i december 2024.

Barnskötare/elevassistent – De preliminära ansökningssiffrorna till 
gymnasiet ht-2022 - 9 sökande varav 9 behöriga till 20 platser, samt 2 
sökande till 2 IM platser (att jämföra med 21 elever som läser i årskurs 1).

Arbetsförmedlingens prognos för barnskötare är att det finns små till 
medelstora möjligheter till arbete fram till 2026. Däremot är prognosen för 
elevassistenter att det finns mycket stora möjligheter till arbete på fem års 
sikt. 

Ett alternativ är att ha kvar barnskötarprogrammet ytterligare en omgång. 
Det innebär ny start i augusti 2023, med avslut i december 2024. Ett annat 
alternativ är att göra mindre justeringar i utbildningens upplägg genom att 
tillföra två kurser och utbilda lärarassistenter istället för barnskötare. 

Lärarassistent är en funktion som skulle kunna avlasta lärare. Enligt 
Skolverket behöver lärare avlastas både för den egna arbetssituationens 
skull och för att fler elever ska få undervisning av behöriga 
lärare. Skolverket har identifierat sex områden som någon annan än just 
läraren kan arbeta med. Det är många skolor som har prövat det här, men 
Skolverkets generaldirektör tror att vi kommer att se mer utav det framöver 
och att skolan helt enkelt måste organisera verksamheten utifrån att fler än 
lärare behöver göra det arbete som skolan ska hantera. Dialog kring 
utformning av utbildning inom detta område bör tas med barn och 
utbildningsnämnden inför beslut.  

Finansiering
Finansiering sker inom beviljad budgetram. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 79
Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1
KS/2022:194   299

Daniel Landin (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Efter Daniel 
Landin blir det en tom stol. Arne Gustavsson (S) justerar paragrafen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige

- Uppdrar till kommundirektören att slutförhandla och försälja 
fastigheten, Osby Tandläkaren 1 till Stiftelsen Lekoseum eller dess 
dotterbolag till en köpeskilling av 100 000 kr samt underteckna 
köpeavtal och köpebrev.

Beslutsgång
Yrkande
Niklas Larsson (C) föreslår följande ”Uppdrar till kommundirektören att 
slutförhandla och försälja fastigheten, Osby Tandläkaren 1 till Stiftelsen 
Lekoseum eller dess dotterbolag till en köpeskilling av 100 000 kr samt 
underteckna köpeavtal och köpebrev.”

Hans Persson (SD), Lars-Erik Svensson (M) och Arne Gustavsson (S) 
instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande.

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om man ämnar besluta 
enligt Niklas Larssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så.

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

Sammanfattning av ärendet 
Lekoseums styrelse inkom 2021-10-21 med en skrivelse till Osby kommun 
med ett önskemål gällande att förvärva fastigheten Tandläkaren 1 
(BRIO-huset) för 100 000 kronor. 

Finansiering 
Intäkt för försäljning är 100 000 kr. Det bokförda värdet är 1 549 033,59 kr 
och en direktavskrivning kommer att behöva ske vid en försäljning. 
Ett hyresavtal behöver upprättas med den nya fastighetsägaren vilket 
kommer att resultera en extern hyreskostnad å 340 000 kr per år. 
En minskad extern hyresintäkt från hyresgästen Lekoseum kommer att ske å 
221 500 kr per år. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, den 20 april 2022, § 33
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 april 2022, § 29. 
Tjänsteskrivelse "Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren l ", daterad 
den 12 april 2022, från samhällsbyggnadschefMathias Karlsson. 
Uppdrag avyttra fastigheten Osby Tandläkaren 1 - 2017-12-13 av 
kommunstyrelsen. 
Beslut komplettera uppdraget att avyttra - 2018-10-29 av 
kommunfullmäktige. 
Underlag för bud- Briohuset - 2021-10-21 från Lekoseum. 
Förhandsbesked Tandläkaren 1 - 2021-11-03 av Miljö och byggnämnden.
Svar från Stiftelsen Lekoseum-2022-02-01 från Lekoseum. 
BRIO Lekoseum i Osby -Vision 2030. 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige
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§ 80
Ekonomisk uppföljning april, 
kommunstyrelseförvaltningen
KS/2022:2   041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen
Föreslå kommunfullmäktige

- Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen, april 2022, 
godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om budgeten för kommunstyrelseförvaltningen och berör 
inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för 
förvaltningen efter april 2022. Prognosen är ett mindre överskott på 0,1 
mnkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-05-09

Rapport, uppföljning april 2022, kommunstyrelseförvaltningen

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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2022-05-18 
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§ 81
Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun
KS/2022:2   041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Föreslå kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna sammantaget visar en 
budgetavvikelse på – 1,4 mnkr i prognosen efter april.

- Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att arbeta aktivt för att hålla 
budgetram.

- Barn och utbildningsnämndens presidium och förvaltningschef bjuds 
in till kommunstyrelsens arbetsutskott 21 juni för att redogöra för 
den negativa avvikelsen i prognosen samt åtgärder för att undvika 
underskott.

- Månadsuppföljningen godkänns och rapporteras till 
kommunfullmäktige

Beslutsgång
Yrkande
Lars-Erik Svensson (M) föreslår att punkt 2 ” Kommunstyrelsen uppmanar 
nämnderna att arbeta aktivt för att hålla budgetram.” utgår.

Niklas Larsson (C) föreslår att följande beslutspunkt läggs till ”Barn och 
utbildningsnämndens presidium och förvaltningschef bjuds in till 
kommunstyrelsens arbetsutskott 21 juni för att redogöra för den negativa 
avvikelsen i prognosen samt åtgärder för att undvika underskott.”

Niklas Larsson (C) föreslår att sista beslutspunkten ”Månadsuppföljningen 
godkänns” kompletteras med ”…och rapporteras till kommunfullmäktige”

Överläggning och beslut
Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de ämnar besluta 
enligt Lars-Erik Svensson (M) förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så.

Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de ämnar besluta 
enligt Niklas Larssons (C) första förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så.

Ordförande frågar kommunstyrelsens arbetsutskott om de ämnar besluta 
enligt Niklas Larssons (C) andra förslag och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott gör så.
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Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och 
berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och 
finansförvaltningens uppföljning efter april månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-09
Presentation, budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun
Rapport budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun, presenteras vid 
sammanträdet

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
Kommunens nämnder
Förvaltningschef Eva Andersson
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 82
Budget 2023 för kommunstyrelseförvaltningen
KS/2022:1   041

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

- Förslaget sänds vidare till budgetberedningen.

Barnkonsekvensanalys
Budget för kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsområden berör inte 
barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget 2023 
inför kommande budgetinformation och budgetberedning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-05-09

Presentation, budget 2023, kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

 

Comfact Signature Referensnummer: 1364189



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
22(23)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum
2022-05-18 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 83
Bidrag Osby näringsliv 2022
KS/2022:199   140

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Föreslå kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsen beviljar Osby näringsliv bidrag på 190 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Osby näringsliv har inkommit med ansökan om bidrag på 190 000 kr för 
evenemang och administration av bland annat företagsregister. Ansökan 
inkommer årligen för att genomföra olika aktiviteter i Osby kommun.

Finansiering
190 000 kr är avsatta i budget 2022.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag från Osby Näringsliv daterad 2022-04-26

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 84
Arvodesreglemente
KS/2022:202   003

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

- Kommunstyrelsen arbetsutskott tackar för informationen och lägger 
den till handlingarna.

Barnkonsekvensanalys
Berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande arvodesreglemente har varit gällande sedan 2019-01-01 varav 
behov av en översyn behövs. En arbetsgrupp representerad av 
tjänstepersoner och politiker har arbetat fram förslag till ett uppdaterat 
arvodesreglemente. Arvodesreglementet reglerar vem som får ersättning, 
vilken form av ersättning samt ersättningens storlek.  

Arbetsgruppen har träffats vid fyra tillfällen. 
Arbetsgruppen föreslår att information och diskussion sker i ksau och ks 
under maj/juni för att sedan beslutas i KF i september. 
(I dokumentet är viss text röd vilket är innebär att det är ny text, svart text är 
kvarvarande text samt svart text som är överstruken är text som föreslås tas 
bort.)

Beslutsunderlag
Utkast arvodesreglementet daterad 2022-05-11
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