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2021-09-01

Morgonfika kommer att serveras 9.45, lunchen kommer ske på eget bevåg, lättare fika
kommer att serveras under eftermiddagen

Kommunstyrelsen
Tid: Onsdag den 8 september 2021, klockan 10:00
Plats: Sammanträdesrum Osby och Microsoft Teams

Ärende

1

Upprop och protokollets justering, kl. 10.00 – 10.05

2

Godkännande av dagordning, kl. 10.00 – 10.05

3

Sekretess - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU, ärende 6611, kl. 10.05 – 10.20, 1:e
socialsekreterare Lisa Widbom (Handlingarna delas ut på plats)

4

Anmälningar, kl. 10.20 – 10.25

5

Anmälning av delegationsbeslut, kl. 10.20 – 10.25

6

Information, kl. 10.25 – 10.45
- Information från kommundirektör Petra Gummeson och förvaltningschef arbete- och
välfärdsförvaltningen Emma Frostensson

7

Budget och finansiella mål 2022 och flerårsplan 2023 - 2024, kl. 10.45 – 12.00,
ekonomichef Gunnar Elvingsson

8

Driftramar, budget 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson

9

Investeringsbudget 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson

10 Övergripande regler för ekonomistyrning, budget 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef
Gunnar Elvingsson
11 Kommunal skattesats för år 2022, kl. 10.45 – 12.00, ekonomichef Gunnar Elvingsson
LUNCH 12.00 – 13.00

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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12 Genomlysning av gymnasieskolan verksamhet, kl. 13.00 – 14.30, Mona Fridell och
Annika Hellewell SKR
13 Motion - Anläggande av yta för att gynna pollinatörer på det gamla koloniområdet, kl.
14.30 – 14.40
14 Ansökan om medfinansiering - Leader Skåne Ess, kl. 14.30 – 14.40, administrativ chef
Johanna Lindhe
15 IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya styrdokument, kl. 14.30 –
14.40, administrativ chef Johanna Lindhe
16 Svar från ägarna angående försäljning av fastigheten Osby Lönsboda 51:91
(vårdboendet Soldalen Lönsboda), kl. 14.40 – 14.45
17 Sammanträdesplan för kommunstyrelsen 2022, kl. 14.45 – 14.55
18 Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt partistöd 2020, kl. 14.55 –
15.05
Paus 15.05 – 15.15
19 Parkeringsnorm för Osby centrum, kl. 15.15 – 15.30, förvaltningschef Mathias
Karlsson
20 Återrapportering av kommunstyrelsens beslut för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30, kl.
15.30 – 15.40
21 Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut för perioden 2021-01-01 - 2021-06-30,
kl.15.30 – 15.40
22 Begäran om entledigande som ledamot i Lekoseums stiftelse - Jan Nilsson (S), kl. 15.40
– 15.55
23 Val av ledamot och ersättare i Rådet för personer med funktionsvariationer efter Kurth
Stenberg (S) och Oddbjörn Aasvold (M), kl. 15.40 – 15.55
24 Val av ledamot och ersättare i kommunala pensionärsrådet efter Kurth Stenberg (S) och
Oddbjörn Aasvold (M), kl. 15.40 – 15.55
25 Val av förtroendevalda till arbete med arvodes- och organisationsfrågor, kl. 15.40 –
15.55
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Niklas Larsson

Robin Skoglund

Ordförande

Sekreterare

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 7/2021

Vårt ärendenr:
21/00659

2021-06-18

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Förbundsavgift år 2022 till
Sveriges Kommuner och Regioner
Ärendenr: 21/00659

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde 202106-18 beslutat
att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till Sveriges Kommuner och Regioner
att även år 2022 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000
invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare
att kommunicera ut beslutet till Kommunstyrelserna och Regionstyrelserna
Bakgrund
Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen
oförändrad under 2018-2019. År 2020 beslutade förbundet att ändra linje och lämna
förbundsavgiften oförändrad i kronor. Samma princip gällde 2021. För år 2022
föreslår kansliet att promillesatsen fastställs till 0,1137, vilket innebär att
förbundsavgiften blir 531 mkr, d.v.s. en ökning med 9 mkr jämfört med 2021.
Förbundsavgift redovisad per medlem i bilaga 1.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

Förslag till förbundsavgift 2022, per medlem
Medelskattekraft 2021 fastställd
Befolkning riket 2020
Avgiftssats promille

Avgift 2022, kronor
233 600
10 378 483
0,1137

Region
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotlands kommun
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götalands
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Avgift 2022, kronor
57 175 000
10 307 000
7 950 000
12 411 000
9 693 000
5 372 000
6 535 000

Kommun
Upplands Väsby
Vallentuna
Österåker
Värmdö
Järfälla
Ekerö
Huddinge
Botkyrka
Salem
Haninge
Tyresö
Upplands-Bro
Nykvarn
Täby
Danderyd
Sollentuna
Stockholm
Södertälje

Avgift 2022, kronor
1 253 000
906 000
1 237 000
1 206 000
2 152 000
767 000
3 003 000
2 519 000
448 000
2 480 000
1 291 000
799 000
298 000
1 929 000
868 000
1 964 000
23 369 000
2 656 000

4 229 000
33 201 000
8 936 000
41 458 000
7 514 000
8 120 000
7 363 000
7 641 000
7 640 000
6 498 000
3 481 000
7 257 000
6 631 000

Nacka
Sundbyberg
Solna
Lidingö
Vaxholm
Norrtälje
Sigtuna
Nynäshamn
Håbo
Älvkarleby
Knivsta
Heby
Tierp
Uppsala
Enköping
Östhammar
Vingåker
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Flen
Katrineholm
Eskilstuna
Strängnäs
Trosa
Ödeshög
Ydre
Kinda
Boxholm
Åtvidaberg
Finspång
Valdemarsvik
Linköping
Norrköping
Söderköping
Motala
Vadstena
Mjölby
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö

2 820 000
1 399 000
2 212 000
1 275 000
315 000
1 688 000
1 311 000
765 000
583 000
253 000
507 000
373 000
567 000
5 588 000
1 226 000
590 000
243 000
302 000
1 516 000
318 000
437 000
924 000
2 844 000
987 000
378 000
141 000
99 000
266 000
145 000
303 000
579 000
205 000
4 376 000
3 812 000
388 000
1 159 000
198 000
741 000
181 000
255 000
195 000
334 000
787 000
385 000
3 784 000
838 000
917 000
311 000
730 000
473 000

Tranås
Uppvidinge
Lessebo
Tingsryd
Alvesta
Älmhult
Markaryd
Växjö
Ljungby
Högsby
Torsås
Mörbylånga
Hultsfred
Mönsterås
Emmaboda
Kalmar
Nybro
Oskarshamn
Västervik
Vimmerby
Borgholm
Gotland
Olofström
Karlskrona
Ronneby
Karlshamn
Sölvesborg
Svalöv
Staffanstorp
Burlöv
Vellinge
Östra Göinge
Örkelljunga
Bjuv
Kävlinge
Lomma
Svedala
Skurup
Sjöbo
Hörby
Höör
Tomelilla
Bromölla
Osby
Perstorp
Klippan
Åstorp
Båstad
Malmö
Lund

502 000
252 000
230 000
329 000
537 000
475 000
275 000
2 518 000
755 000
153 000
190 000
410 000
376 000
354 000
249 000
1 869 000
538 000
720 000
972 000
416 000
288 000
3 190 000
354 000
1 769 000
781 000
861 000
463 000
379 000
687 000
510 000
980 000
398 000
277 000
416 000
852 000
662 000
603 000
426 000
515 000
417 000
445 000
363 000
339 000
351 000
199 000
470 000
426 000
408 000
8 313 000
3 348 000

Landskrona
Helsingborg
Höganäs
Eslöv
Ystad
Trelleborg
Kristianstad
Simrishamn
Ängelholm
Hässleholm
Hylte
Halmstad
Laholm
Falkenberg
Varberg
Kungsbacka
Härryda
Partille
Öckerö
Stenungsund
Tjörn
Orust
Sotenäs
Munkedal
Tanum
Dals-Ed
Färgelanda
Ale
Lerum
Vårgårda
Bollebygd
Grästorp
Essunga
Karlsborg
Gullspång
Tranemo
Bengtsfors
Mellerud
Lilla Edet
Mark
Svenljunga
Herrljunga
Vara
Götene
Tibro
Töreboda
Göteborg
Mölndal
Kungälv
Lysekil

1 230 000
3 965 000
720 000
905 000
821 000
1 218 000
2 290 000
511 000
1 139 000
1 383 000
284 000
2 754 000
690 000
1 222 000
1 734 000
2 254 000
1 014 000
1 049 000
344 000
717 000
429 000
405 000
243 000
280 000
343 000
127 000
177 000
844 000
1 140 000
316 000
252 000
152 000
151 000
186 000
138 000
315 000
255 000
247 000
378 000
927 000
285 000
251 000
426 000
350 000
299 000
246 000
13 940 000
1 859 000
1 248 000
383 000

Uddevalla
Strömstad
Vänersborg
Trollhättan
Alingsås
Borås
Ulricehamn
Åmål
Mariestad
Lidköping
Skara
Skövde
Hjo
Tidaholm
Falköping
Kil
Eda
Torsby
Storfors
Hammarö
Munkfors
Forshaga
Grums
Årjäng
Sunne
Karlstad
Kristinehamn
Filipstad
Hagfors
Arvika
Säffle
Lekeberg
Laxå
Hallsberg
Degerfors
Hällefors
Ljusnarsberg
Örebro
Kumla
Askersund
Karlskoga
Nora
Lindesberg
Skinnskatteberg
Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Norberg
Västerås
Sala

1 510 000
352 000
1 052 000
1 575 000
1 106 000
3 020 000
656 000
330 000
652 000
1 072 000
497 000
1 509 000
246 000
341 000
884 000
321 000
227 000
307 000
106 000
443 000
99 000
305 000
240 000
266 000
354 000
2 519 000
643 000
280 000
306 000
689 000
410 000
224 000
150 000
425 000
256 000
183 000
125 000
4 157 000
580 000
304 000
804 000
284 000
628 000
116 000
268 000
232 000
436 000
152 000
4 132 000
607 000

Fagersta
Köping
Arboga
Vansbro
Malung-Sälen
Gagnef
Leksand
Rättvik
Orsa
Älvdalen
Smedjebacken
Mora
Falun
Borlänge
Säter
Hedemora
Avesta
Ludvika
Ockelbo
Hofors
Ovanåker
Nordanstig
Ljusdal
Gävle
Sandviken
Söderhamn
Bollnäs
Hudiksvall
Ånge
Timrå
Härnösand
Sundsvall
Kramfors
Sollefteå
Örnsköldsvik
Ragunda
Bräcke
Krokom
Strömsund
Åre
Berg
Härjedalen
Östersund
Nordmaling
Bjurholm
Vindeln
Robertsfors
Norsjö
Malå
Storuman

353 000
695 000
372 000
181 000
269 000
276 000
419 000
293 000
183 000
187 000
288 000
544 000
1 581 000
1 393 000
296 000
410 000
614 000
708 000
156 000
254 000
310 000
252 000
502 000
2 731 000
1 044 000
679 000
712 000
999 000
246 000
477 000
667 000
2 641 000
481 000
502 000
1 484 000
138 000
165 000
399 000
305 000
318 000
189 000
267 000
1 700 000
189 000
63 000
145 000
180 000
105 000
80 000
155 000

Sorsele
Dorotea
Vännäs
Vilhelmina
Åsele
Umeå
Lycksele
Skellefteå
Arvidsjaur
Arjeplog
Jokkmokk
Överkalix
Kalix
Övertorneå
Pajala
Gällivare
Älvsbyn
Luleå
Piteå
Boden
Haparanda
Kiruna

65 000
67 000
239 000
174 000
74 000
3 459 000
327 000
1 935 000
163 000
72 000
129 000
88 000
419 000
112 000
159 000
464 000
214 000
2 088 000
1 120 000
746 000
255 000
602 000

Klimatredovisning för 2020
2021-05-04
Inledning
Redovisningen innehåller en avstämning mot några av de gällande klimat- och
energimålen för Skåne. När Osby kommuns egen klimat- och energiplan är antagen
kommer avstämning att ske även mot de kommunala målen.
Nedan följer först en redovisning av läget för Osby kommun och de kommunala
bolagen därefter redovisas det geografiska området.
Förutom uppgifter för kommunkoncernens egen energianvändning har uppgifter
hämtats från SCB energistatistik och den nationella emissionsdatabasen.

Fossilbränslefri kommun
Osby kommun anslöt sig 2013 till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne 2020
genom följande beslut” Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt
antas som ett strävansmål” (Dnr 2013.ks1159). Både Osby kommun och Osbybostäder
har sedan tidigare enligt beslut i klimatstrategin från 2008 ett uppdrag att arbeta för
att fasa ut olja för uppvärmning.
Effektivisering
Mellan 2018 och 2020 minskade energianvändningen för kommunorganisationen med
i genomsnitt 13 %, huvudsakligen av el och värme. Drivmedelsanvändningen för de
egna fordonen låg på en stabil nivå.

Energianvändning MWh/år
25000
20000
15000
10000
5000
0
2018

2019
El

Värme (exkl el)

2020
Drivmedel

Effektivisering av gatu- och parkbelysning pågår; 2700 armaturer har bytts ut och
resterande 700 byts under återstoden av 2021.
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Andel fossilbränslefritt
Här redovisas hur långt Osby kommun kommit i omställningen till fossilfri
uppvärmning, elanvändning och transporter under åren 2018 – 2020.

Osby kommun Andel fossilbränslefritt %
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Drivmedel
2019

Tjänsteresor

2020

Under 2020 skedde avsevärda förbättringar båda avseende minskad oljeanvändning
för uppvärmning och ökad andel förnybart i kommunens fordonsflotta.

[kWh]
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Osby kommun 2020

El 100%
fossilbränslefritt

Uppvärmning 93%
fossilbränslefritt

Köpta drivmedel, egna
fordon 43,9%
fossilbränslefritt

Oljeleveranserna minskade med 44 % (ca 40 m3) mellan 2019 och 2020. Avvecklingen
av oljeuppvärmningen beräknas vara i stort sett klar under 2021.
2

Solelproduktion
Under 2020 producerades ca 138 MWh el med solcellsanläggningar, varav de vid
förskolorna sattes i drift under året. Elproduktionen uppgick 2020 till ca 1,6 % av
kommunens behov. Grafen visar produktionen under 2020 vid kommunens tre
anläggningar

Solceller MWh 2020
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100,00
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60,00
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0,00
Osby förskola

Lönsboda förskola

Kommunhuset

Transporter i kommunens verksamhet
Fordonsflottan
Kommunen har 151 motordrivna fordon, av dessa är 83 leasade och 68 ägda. 116 av
dessa är personbilar och lätta lastbilar. Ungefär en tredjedel drivs med el eller HVO100
enligt diagrammet:

Personbilar och lätta lastbilar (116 st)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
BENSIN

DIESEL

EL

3

HVO100

21 elbilar finns sedan 2020 i flottan. Huvuddelen används av hälsa och
välfärdsförvaltningen. En stor av de ägda fordonen används av
samhällsbyggnadsförvaltningen och tankas via egna tankanläggningar i Osby och
Lönsboda med HVO 100 på bulk.
Drivmedel
Diagrammet nedan visar fördelningen mellan olika drivmedel under 2020. Andelen
fossilbränslefritt ökade från 18 % 2019 till 44 % 2020 huvudsakligen beroende på att
diesel på bulk för samhällsbyggnadsförvaltningens fordon ersattes med HVO100 under
året. Under 2020 inleddes även infasningen av elbilar till kommunens verksamheter.

DRIVMEDEL 2020
Bensin

Diesel

HVO 100

El

0%4%

31%

65%

Privatbil i tjänsten, tåg, flyg och buss
Nedanstående tabell visar tjänsteresor (km) under 2019 och 2020. Här ser man tydligt
pandemins påverkan.

Privatbil

2019
173 205

114 210

-34%

Fjärrtåg

132 769

41 090

-69%

Flyg

170 780

2 208

-99%

68 486

34 365

-50%

545 240

191 873

-65%

Skånetrafiken
Summa km
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2020

Förändring

Privatbil i tjänst

Egen bil i tjänst, km
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
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Förtroendevalda

2018
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2020

Summa

Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antalet privatmil mest; ca 2 800 mil.

HEL- OCH DELÄGDA BOLAG
Osbybostäder
Osbybostäder deltar i allmännyttans klimatinitiativ. Initiativets mål är att de
allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och ha 30 procent
lägre energianvändning räknat från år 2007.
https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttans-klimatinitiativ/
I november 2019 sattes bergvärmeanläggningarna på Bergfast och Trapphuset i drift.
Detta minskar oljeanvändningen med ca 50m3/år. Det innebär att Osbybostäders
uppvärmning till 98,4 % är fossilbränslefri. I nuläget finns olja kvar på Soldalen som
hyrs av kommunen. Huvudsaklig uppvärmning är luft/vatten värmepumpar. Oljan går
in när pumparna inte orkar eller vid stillestånd på värmepumparna. Olja används som
reserv/toppkraft. Innan byggnadens framtida användning klarlagts kommer ingen
förändring av uppvärmningen att ske.
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Energianvändning 2020

[kWh]
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El 100%
fossilbränslefritt

Uppvärmning 98,4%
fossilbränslefritt

Köpta drivmedel, egna
fordon 54,7%
fossilbränslefritt

Fjärrvärme i Osby AB
Fjärrvärmeleveranserna ligger relativt stabilt kring 45 GWh/år. Tendensen är svagt
ökande från 2006. Inom Osby tätort finns 387 abonnemang på fjärrvärme. Av dessa är
200 villor, 95 flerbostadshus, 39 offentliga fastigheter, 28 industrier och 24 övriga.
Nyckeltal för fjärrvärmen:
Bränslemix i produktionen 2020
Emissionsfaktor 2020:

99,6 % förnybart
0,005 kg CO2 ekv/kWh:

Fjärrvärmeleveranser MWh/år
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0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Övrig energianvändning, exklusive flis och olja för värmeproduktion, fördelar sig på
följande sätt:
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[kWh]
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Energianvändning, Fjärrvärme i Osby
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fordon 20%
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Östra Göinge renhållningsaktiebolag (ÖGRAB)
ÖGRAB har från och med 2020 övergått till helt fossilfritt drivmedel till fordon och
arbetsmaskiner.

[kWh]
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Energianvändning 2020
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Köpta drivmedel, egna
fordon 100%
fossilbränslefritt

Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT)

SBVT 2020 inom Osby

[kWh]
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Köpta drivmedel, egna
fordon 17,3%
fossilbränslefritt

GEOGRAFISKA OMRÅDET
Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläppen i Osby har minskat med 47 % mellan 1990 och 2018,
huvudsakligen inom sektorerna el och fjärrvärme, egen uppvärmning och industri.

CO2-utsläpp ton/år
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Källa: Nationella emissionsdatabasen
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Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner har endast minskat med 6 respektive 8
%. Fördelningen sektorsvis framgår tydligare här:
2%

4%
1%

Koldioxidutsläpp 2018
0%
Transporter
Arbetsmaskiner

11%

Egen uppvärmning av
bostäder och lokaler

11%

El och fjärrvärme
71%
Industri (energi och
processer)
Produktanvändning (inkl.
lösningsmedel)

Källa: Nationella emissionsdatabasen

Av diagrammet framgår att hela 82 % av koldioxidutsläppen kommer från transporter
och arbetsmaskiner. 11 % kommer från uppvärmning av bostäder och lokaler.
Energianvändning
Energianvändningen i Skåne ska 2030 vara minst 20 procent lägre än år 2005. Enligt
SCB:s statistik är målet för Osby redan uppnått.

Energianvändning MWh/år
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Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
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2019 fördelades energianvändningen i Osby på följande sätt:

Energianvändning 2019, 282 GWh

23%
41%
3%
18%
15%

El

Fjärrvärme

Biobränslen

Biodrivmedel

Oljeprodukter

Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/

Energianvändningen i Skåne ska enligt det skånska målet år 2030 utgöras av minst 80
procent förnybar energi. I Osby ligger andelen förnybart på ca 60 %.

Lokal produktion av förnybar energi
Den huvudsakliga potentialen för ny lokal elproduktion är utbyggnad av vindkraft och
solelproduktion.
Vattenkraft
I Osby finns idag ett vattenkraftverk, Genastorp, som producerar ca 25 GWh/år.
Dessutom finns ett mindre kraftverk i Sibbarp.
Vindkraft
I Osby finns idag inget producerande vindkraftverk. En vindbruksplan antogs av
kommunfullmäktige 2014-04-28. Planen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby
kommun.
https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan/vindkraft.html
Tre områden har pekats ut att ha goda förutsättningar för vindkraft, A-områden, se
karta. Det ena söder om Sjöalt, det andra mellan Boarp och Torup och det tredje
mellan Liasjön och Gråshultasjön. Fyra områden har därtill pekats ut som lämpliga för
vindkraft, men kan ha större intressekonflikter.
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A-områden i vindbruksplanen

Solkraft
2020 hade Osby 119 nätanslutna solcellsanläggningar med den sammanlagda
installerade effekten 1,95 MW.
Omräknat till energiproduktion med antagandet 900 kWh per installerad kW blir den
sammanlagda elproduktionen i Osby knappt 1,8 GWh/år Den sammanlagda
eltillförseln till kommunen uppskattas årligen till ca 127 GWh. Andelen lokalt
producerad solel var 2020 ca 1,4 %. Ett rimligt mål är 5 % till 2030.

Solel MWh/år
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Källa: Energimyndigheten
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2019

2020

Transporter
Drivmedel
Andelen förnybart drivmedel som användes i det geografiska området uppgick enligt
SCB 2019 till 14 % huvudsakligen bestående av låginblandningar i bensin och
framförallt i diesel.
Inom Osby kommun finns ett antal bensinstationer med tillgång till diesel och bensin
med inblandning av biodrivmedel. På vissa stationer finns även möjlighet att tanka
etanol. Det saknas dock publika stationer för rena biodrivmedel som biogas och HVO.
En laddplats för elbilar finns vid Osby station.
Appen ”Tanka grönt” ger närmare information om möjligheterna att tanka förnybart i
kommunen. Mer information om appen finns på http://tankagront.se/
Registrerade personbilar
Befintlig fordonspark och nyregistrerade personbilar 2020 i Osby enligt Trafikanalys.
Andelen laddbara bilar av de som nyregistrerades under 2020 var ca 25 %.

Samtliga personbilar 2020
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Källa Fordon på väg (trafa.se)

12
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Regionfullmäktige
PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2021-06-15
1 (2)

§ 55 Sammanträdesplanering regionfullmäktige 2022
Ärendenummer: 2021-POL000180
Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag
1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar
för regionfullmäktige 2022 i enlighet med förslag från
regionfullmäktiges presidium:
15 februari
5 april
13-14 juni
27 september
25 oktober
28-29 november
12-13 december
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställer årligen i juni sammanträdesdagar
för regionfullmäktige följande år.
Yrkande
Carl Johan Sonesson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Regionstyrelsens beslut 2021-06-03, § 133
2. Beslutsförslag 2021-05-31
3. Skrivelse 2021-05-14 från regionfullmäktiges presidium
Vid protokollet
Gustaf Hallqvist
Rätt utdraget intygar
Maria Dahlberg

Datum

2021-06-15

2 (2)

Sänt till:
Samtliga nämnder, styrelser, utskott och beredningar
Koncernstab kansli – (E. Roosvall)
Koncernstab kommunikation – (M. Andersson)
Samtliga kommuner i Skåne
Kommunförbundet Skåne

Region Skåne
Regionstyrelsen

MEDDELANDE FRÅN
STYRELSEN NR 6/2021

Vårt ärendenr:
21/00494

2021-06-18

Kommunstyrelserna
Regionstyrelserna

Meddelande från styrelsen - Sammanträdesplan för Sveriges
Kommuner och Regioner 2022
Ärendenr: 21/00494

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den
2021-06-18 beslutat om sammanträdesplan år 2022 för styrelsen, beredningar och
delegationer enligt följande:
Beredningar/Delegationer/AU

Styrelse

27 januari

28 januari

10 mars

11 mars

21 april

22 april

19 maj

20 maj

9 juni

10 juni

22 sep

23 sep

27 oktober

28 oktober

17 nov

18 nov

15 dec

16 dec

Februari, juli och augusti är mötesfria.

Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skr.se, www.skr.se

BESLUT
2021-06-22

Dnr 3.5.1-60308/2020-1

1(1)

Osby kommun
283 80 Osby

Ärendet
Tillsyn av hur Osby kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid
förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av
covid-19.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era
uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska kommunen ytterligare inom den
aktuella tillsynen.

Underlag


Uppgifter som samtliga nämnder i kommunen har lämnat utifrån IVO:s
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter med IVO:s diarienummer 2.7.151941/2020.

Ytterligare information
IVO har granskat hur samtliga kommuner i landet har arbetat för att tillgodose enskilda
personers behov vid förändringar i deras SoL/LSS-insatser under utbrottet av covid-19.
IVO begärde inledningsvis uppgifter från samtliga nämnder eller motsvarande i
kommunen som är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Därefter genomförde IVO en riskanalys och valde ut kommuner för fortsatt tillsyn.
Underlag för riskanalysen var data från kommunernas inrapportering av ej verkställda
beslut under perioden 1 januari till 31 oktober 2020, respektive kommuns samlade svar
utifrån IVO:s begäran, samt andra ärenden hos IVO med koppling till covid-19. Utifrån
resultatet av riskanalysen har IVO fortsatt tillsynen av 58 kommuner. IVO har valt att i
nuläget inte granska övriga 232 kommuner ytterligare inom den aktuella tillsynen.
__________________________

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Lars Rahm. Inspektören Marie
Hörling har varit föredragande.

2017 v 1.2

TgK1

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Telefon +46 10 788 50 00
samordna.utlamnanden@ivo.se

Org nr 202100-6537

Budget 2022 – flerårsplan
2023-24

Kommunstyrelsen 2021-06-23

Budgetförutsättningar 2022-2024
•
•
•
•

Stark återhämtning i ekonomin 2021-2022,
ökning av BNP och skatteunderlag
Högre tillväxt än i f g prognos från februari
Långsammare ökning för 2023-2024
SKR: Normalkonjunktur 2024

2020 2021 2022 2023 2024
SKR apr 21, årlig ökning av skatteunderlag, % 2,2 3,2 4,2 3,3 3,1
SKR feb 21
2,2 3,0 4,1 3,5 3,2
SKR dec 20
1,7 2,5 4,0 4,1 3,1
Källa: SKR cirkulär 21:20

Budgetförutsättningar 2021-24
Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring om inte annat anges

BNP, SKR apr 21
BNP, SKR feb 21
Sysselsättning i timmar, SKR apr 21
Sysselsättning i timmar, SKR feb 21
Arbetslöshet %, SKR apr 21
Arbetslöshet %, SKR feb 21

Källa: SKR cirkulär 21:12

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1,4 -3,1 3,2 3,5 1,9 2,0
1,4 -3,1 2,7 3,6 2,1 2,1
-0,3
-0,3

-3,8
-3,9

1,8
1,4

2,4
2,3

0,9
1,2

0,7
0,9

7,1
7,1

8,6
8,6

8,8
8,4

8,1
8,1

7,8
7,9

7,5
7,5

Resultatutjämningsreserv RUR
# Belopp från RUR kan disponeras för att täcka
negativt resultat om skatteunderlags-utvecklingen
understiger 10-årigt genomsnitt.
# Enligt lokal anvisning KF 2021-09-21: ” …Om det
aktuella årets skatteunderlagsutveckling understiger
genomsnittet för de 10 senaste åren får disposition
från RUR ske. Det belopp som disponeras från RUR
ska stå i rimlig proportion till den ekonomiska
effekten på skatteunderlaget.”

Resultatutjämningsreserv RUR, forts.
SKR, apr 21
Skatteunderlagsökning, snitt 10 år
Skatteunderlag, årlig ökning
Differens

2021 2022 2023 2024
4,1
4,0
4
3,9
3,5
4,2
3,0
3,1
-0,6
0,2 -1,0 -0,8

SKR, feb 21
Skatteunderlagsökning, snitt 10 år
Skatteunderlag, årlig ökning
Differens

2021 2022 2023 2024
4,0
3,9
3,9
3,8
3,3
4,1
3,2
3,2
-0,7
0,2 -0,7 -0,6

Källa: Skatteverket och SKR cirk 21:20

Källa: Skatteverket och SKR cirk 21:12

Enligt aktuella beräkningar skulle det vara möjligt att
disponera från RUR, 2021, 2023, 2024.
En 10-dels procent motsvarar ca 50 kr per invånare.

Befolkningsutveckling
13 400
13 300
13 200
13 100
13 000
12 900
12 800
12 700
12 600
12 500

2021-03-31
13188 (-10)
inv.
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Befolkningsökning 0,25 % fr o m 21-11-01
Oförändrad befolkning fr o m 201101

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Befolkningsökning 0,25 % fr o m 21-11-01 13 255 13 245 13 201 13 234 13 267 13 300
Förändring jämfört med föregående år
93
-10
-44
33
33
33
Oförändrad befolkning fr o m 201231
13 255 13 245 13 201 13 198 13 198 13 198
Förändring jämfört med föregående år
93
-10
-44
-3
0
0

Antal inv. avser 1/11 året innan budgetåret

Budgetförutsättningar 2021-24, forts
•

•

Beräkningarna i presentationen bygger
på i dagsläget kända uppgifter gällande
skatter och generella bidrag. (SKR maj
2021)
Tillägg: värdesäkring av generella
statsbidrag med 3,5 mnkr för 2023 och
2024.

Skatter och generella bidrag
Årlig ökning, skatter och bidrag, mnkr
30
27
25

25
21

20
17

18

15

15

10

5

0

2022

2023

2024

Skatter och bidrag, oförändrad befolkning
Skatter och bidrag, befolkningsökning 0,25% inför 22, 23 och 24

Skatter och generella bidrag
Befolkningsförändring 1 invånare = ca 60 tkr
Förändrad skattesats 25 öre = ca 7 mnkr

Kostnadsutveckling
•
•
•
•
•

Löneökningar, SKR:s bedömning med ett
litet tillägg: 2,4% 2022, 2,2% 2023, 2,9%
2024
Pensionskostnader enligt KPA:s prognos
Avskrivningar, ca 4 – 4,5 mnkr per 100
mnkr i investering
Räntor, fortsatt låg nivå enligt prognos,
0,9% - 1,4 % för år 2022-24
Lokalkostnader: hänsyn till index,
förändringar, effektiviseringar

Investeringsbudget 2022-24, tkr
BB = Budgetberedning
INVESTERING / PROJEKT
Ansvar Text

2022
Nämnd

EFP

BB

2023
Nämnd

EFP

BB

2024
Nämnd

EFP

BB

10

Kommunstyrelse

1 100

4 290

0

0

3 550

0

0

350

0

11

Arbete- o Välfärd

0

320

0

0

0

0

0

0

0

30

Samh.byggn. Fastigheter

351 850

348 500

0

255 400

310 200

0

47 900

143 300

0

30

Samhällsbyggnad övrigt

29 600

50 400

0

27 600

31 100

0

26 850

36 300

0

20

Miljö- och Bygg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Barn- och Utbildning

1 435

2 270

0

1 330

8 980

0

0

5 000

0

7

Hälsa o Omsorg

1 120

2 800

0

2 000

1 200

0

600

2 500

0

385 105

408 580

0

286 330

355 030

0

75 350

187 450

0

85 900

85 900

0

59 400

59 400

0

43 700

43 700

0

0 345 730 414 430

0

119 050

231 150

0

DELSUMMA
39

VA-verksamheten

TOTALT

471 005 494 480

Investeringsbudget 2025-26, tkr
INVESTERING / PROJEKT
Ansvar Text

2025
Nämnd

EFP

BB

2026
Nämnd

EFP

BB

10

Kommunstyrelse

0

850

0

0

350

0

11

Arbete- o Välfärd

0

0

0

0

0

0

30

Samh.byggn. Fastigheter

24 150

42 900

0

0

41 771

0

30

Samhällsbyggnad övrigt

20 350

34 300

0

0

22 300

0

20

Miljö- och Bygg

0

0

0

0

0

0

6

Barn- och Utbildning

0

0

0

0

0

0

7

Hälsa o Omsorg

300

1 500

0

0

900

0

DELSUMMA

44 800

79 550

0

0

65 321

0

VA-verksamheten

41 700

41 700

0

19 700

19 700

0

86 500 121 250

0

19 700

85 021

0

39

TOTALT

Avskrivningar, mnkr
90
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72

79

59

50
40
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0

B2022

B2023

B2024

Nivån på investeringar påverkar nivån på avskrivningar.

1200

Kommunens låneskuld, mnkr
1055
975

1000

795

800

600

465
395

400

345
245

200

0

2018

2019

2020
2018

2019

B2021
2020

B2021

B2022
B2022

B2023

B2023

B2024

Scenario utifrån investeringsplaner och upplåning. Investeringar kräver
nyupplåning i stor omfattning. Lånebeloppen ovan bygger på att 80% av
investeringsbudgeten genomförs respektive år.

B2024

Nettokoncernskuld, kr per invånare
160 000
140 000

126 297

120 000

134 000

Osby B2024

Kommuninvest
referensvärde
2019

108 883

100 000

82 384

80 000
60 000

136 139

56 807

65 349

71 027

40 000
20 000
0

Osby 2018

Osby 2019

Osby B2020

Osby B2021

Osby B2022

Osby B2023

Nettokoncernskulden tar även hänsyn till de kommunala bolagens låneskuld.
Kommuninvests referensvärde revideras i takt med inflation, skatteunderlag,
soliditet samt resultat/skatter och bidrag (för hela kommunsektorn)

Intäkter och kostnader, mnkr
Förändring jämfört med fg år
35

31

30
25

31

25

22

18

18

20
15
10
5
0

2022

2023

2024

Kostnadsökning jämfört med f g år
Intäktsökning, skatter mm, jämfört med fg år, oförändr inv

Avser centralt budgeterade kostnader under finansförvaltningen:
löneökningar, kapitalkostnader, räntor, lokaler.

Sammanfattning
budgetförutsättningar
•
•

•

Förbättrat läge för 2022 p g a ökade
skatteintäkter och generella bidrag
samt senareläggning av investeringar.
Kostnadsökningar 2023-24, kopplat till
löneökningar, investeringar och räntor.
Intäktsökning/kostnadsminskning krävs
för att nå finansiell målsättning.
Effekterna av planerade investeringar
bör identifieras och budgeteras.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsens förslag
I budgetförslaget görs följande ställningstaganden:
• Oförändrat invånarantal under perioden 2022-24
• Ett budgetutrymme på ca 10 mnkr kan fördelas till
verksamheterna
• Budget för valnämnd 2022 finansieras via en minskning
av anslaget för ks förfogande
• För 2022 budgeteras ett resultat på ca 2 mnkr
• För 2023-2024 budgeteras i 0-resultat. För 2023 kan
medel från RUR komma att användas.

Finansiella mål
•

För år 2022 budgeteras ett resultatmål på 0,2 % av skatteintäkter och
finansnetto. För 2023 budgeteras ett 0-resultat inkl disposition från
resultatutjämningsreserv, RUR, med 6,6 mnkr. För 2024 budgeteras ett 0resultat.

•

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

•

Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 25%.

•

Soliditet inkl alla pensionsförpliktelser för kommunkoncernen ska inte
understiga 20%

•

All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat.

Driftbudgetramar
Nämnd

Ingående
budgetram

Förslag Ram 2022

Kommunstyrelse
kommunstyrelseförvaltning

65 658

arbete och välfärdsförvaltning 2.

81 723

Miljö och byggnämnd
Kommunrevision 1.
Valnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd

65 658
1 000

82 723

5 694

5 694

899

899

10

350

360

54 411

54 411

0

0

Barn och utbildningsnämnd

331 018

331 018

Hälsa och omsorgsnämnd

228 075

2 000

230 075

2 635
770 123

3 350

2 635
773 473

Vatten och avloppsverksamhet

Överförmyndare

1. Ärendet bereds av KF:s presidium.
2. Utökningen öronmärks för arbetsmarknadspolitiska anställningar.
Utöver ovanstående så budgeteras under finansförvaltningen, verksamhet 94008 KS tilläggsbudget
följande:
Utökning LSS-verksamhet (Hälsa och omsorg)
6200
Volymökning grundsärskola (Barn och utbildning)
1000
Budgetbeloppen fördelas under budgetåret till respektive nämnd efter
verksamhetens igångsättning/konstaterad volymförändring.
Beslut om budgetfördelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Resultatbudget 2022 -2024
tkr
Verksamhetens nettokostnader
Minskad budget KS medel till förfogande
Ramutökning
Beräknad lägre LSS-avgift
Beräknad förändrad driftkostnad fastigheter
Skatteintäkter/bidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Budget Flerårsplan Flerårsplan
2022
2023
2024
-872 100
-898 800
-924 300
350
0
0
-10 550
-18 900
-18 900
8 680
-300
6 600
888 200
2 000
-6 200

906 100
2 000
-9 900

924 500
2 000
-14 300

13 200

15 720

1 700

-6 600

0

0

6 600

0

1 700

0

0

Andel av skatter och bidrag

0,2%

0,0%

0,0%

Finansiella kostnader som andel av nettokostnader

0,7%

1,1%

1,5%

Behov av kostnadsminskning/intäktsökning
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv (RUR)

Balanskravsresultat

Invånare: 1/11 2020 = 13201

Kassaflödesbudget 2022-24

Mnkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Budget Flerårsplan Flerårsplan
2022
2023
2024
2
59

-7
73

0
79

61

66

79

Ökning-/minskning+ av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

0

0

0

61

66

79

Investeringsverksamheten:
Nettoinvesteringar
Summa investeringsverksamheten

-400
-400

-320
-320

-160
-160

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Summa finansieringsverksamheten

330
0
330

240
0
240

80
80

Förändring av likvida medel

-9

-14

-1

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

61
52

52
38

38
37

Balansbudget 2022-24

Mnkr

Anläggningstillgångar
Materiella
Finansiella

Budget Flerårsplan Flerårsplan
2022
2023
2024
1 476
1 428
48

1 723
1 675
48

1 804
1 756
48

10

10

10

165

151

150

1 651

1 884

1 964

623
2
622

617
-7
623

617
0
617

9

9

9

Skulder
Varav långfristiga
Varav kortfristiga

1 019
835
183

1 259
1 075
183

1 339
1 155
183

Summa eget kap. avsättningar och skulder

1 651

1 884

1 964

38%
28%

33%
25%

31%
24%

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Avsättningar

Soliditet exklusive pensionsskuld
Soliditet inklusive total pensionsskuld

1
KS/2021:195 2021-06-10

Övergripande regler för ekonomistyrning budgetåret 2022
Övergripande ekonomistyrningsregler reglerar kommunfullmäktiges ekonomistyrning av nämnder och
styrelse.
Inledning
I Kommunallagens kap 11 regleras kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvar för beslut om
budget, flerårsplan och mål för den ekonomiska förvaltningen.
Ekonomistyrning
Ekonomistyrning är en del i det totala styrsystemet och handlar liksom all styrning om att påverka
agerandet i en viss önskvärd riktning. Reglerna för ekonomistyrning ska uppmuntra till ett sunt
ekonomiskt agerande. Det innebär att alla ekonomiskt ansvariga ska handla med kommunens bästa för
ögonen, vilket kan medföra att nyttan för den totala ekonomin ibland måste gå före den enskilda
enhetens bästa. I ekonomistyrningen ingår budget, redovisning, uppföljning, bokslut, årsredovisning
mm.
Ansvarsnivåer budgetramar och investeringsprojekt
Kommunfullmäktige fattar beslut om driftbudgetramar per förvaltning/nämnd, investeringsprojekt per
projekt för årsbudgeten, samt flerårsplanen. Flerårsplanen revideras årligen inför kommunfullmäktiges beslut om årsbudget. Detta innebär att nämnder/styrelse har stor frihet att fördela och
prioritera inom sitt verksamhetsansvar utifrån beslutade kommunfullmäktigemål under budgetåret.
Vid beslut i styrelse/nämnd om åtgärd som innebär kostnadsåtagande ska finansiering alltid anges med
hänvisning till det ansvar/konto som belastas. Det åligger styrelse/nämnd att aktivt bevaka att
överskridande inte sker.
Budget 2022 och flerårsplanen 2023-24
Kapitalkostnader, samt tillkommande lokalkostnader budgeteras centralt på finansförvaltningen och
ingår inte i nämnders/styrelsers budgetramar. Nämnder kompenseras för tillkommande
kapitalkostnader (avskrivningar och räntor), samt tillkommande lokalkostnader under budgetåret.
Kostnader för den årliga lokala lönerörelsen budgeteras centralt på finansförvaltningen. Nämnder
kompenseras genom tilläggsbudgetering efter genomförd lokal lönerörelse.
Tilläggsbudget/omdisponeringar/ombudgetering
Kommunens verksamhet är föränderlig och därför kan det vara nödvändigt med beslut om
tilläggsbudgetering under budgetåret.
Nämnder/styrelser har möjlighet att omdisponera budgetanslag inom den budgetram som
kommunfullmäktige beslutat om under innevarande budgetår.
Omdisponeringar mellan befintliga investeringsprojekt upp till 2 mnkr beslutas av respektive nämnd.
Omdisponeringar mellan 2-5 miljoner kronor beslutas av kommunstyrelsen och omdisponeringar över
5 miljoner kronor beslutas av kommunfullmäktige.
Det är kommunfullmäktige som tar beslut om ombudgetering i början av varje budgetår. Det handlar
främst om pågående investeringsprojekt som inte slutförts under föregående år, samt pågående
driftprojekt.

2
Kommunstyrelsens beslut om principerna för investeringshantering § 195, 2015-06-18, gäller för alla
budgetbeslut, oberoende om det är årsbudget, tilläggsbudget eller ombudgetering.
Utgångspunkten är att minimera tilläggsbudgetering under budgetåret.

Budgetuppföljning/Delårsbokslut
Kommunstyrelsen begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med helårsprognos efter
följande månader under året:
Mars, april, maj, augusti, oktober, november.
Efter april och augusti begärs också in budgetuppföljning med helårsprognos från de kommunala
bolagen.
Delårsrapport tas fram i Osby kommun per 31 augusti.
Uppföljningen efter april samt delårsrapport efter augusti lämnas till kommunfullmäktige.
De mål som kommunfullmäktige fastställt ska följas upp i samband med delårsbokslut och
årsredovisning.
Nämnd/styrelse har ansvar för att löpande under året följa upp sin budget. Vid negativ budgetavvikelse
ska nämnderna snarast rapportera till kommunstyrelsen. Nämnd/styrelse har skyldighet att redovisa
åtgärdsplan med konsekvensanalys för att vidtaga åtgärder så att nämnden uppnår den beslutade
budgetramen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-26
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Samhällsbyggnad
Anders Edwall
0479-52 81 23
anders.edwall@osby.se

Motion anläggande av yta för att gynna pollinatörer på gamla
koloniområdet - Kristdemokraterna
Dnr SBN/2020:308 260

Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta
tjänsteskrivelsen som sen egna och översända densamma till kommunstyrelsen med
förslaget att anse motionen besvarad.
Barnkonsekvensanalys
Ej Aktuellt
Sammanfattning av ärendet
I en motion inkommen den 19 november 2020, yrkar Kristdemokraterna i Osby att:
- Platsen undersöks som lämplig för fruktträdsplantering enligt ovan nämnda åtgärder.
- Ett enklare förslag med tanke på växt och djurliv tas fram
- Projektet synliggörs med informationstavlor och sittplatser
- Medel via LONA ansöks för att medfinansiera projektet.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 §151 KS/2020:427 att remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för utredning och att svar ska ha inkommit till
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 februari 2021.
Se vidare under ärende gällande samhällsbyggnads utredning.
Finansiering
Finansiering sker genom ansökan av LONA-bidrag samt resterande del från investering
0840 – Exploatering av planområde.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Beslutsunderlag
Motion anläggande av yta för att gynna pollinatörer på gamla koloniområdet – 19
november 2020 av Kristdemokraterna
Kommunfullmäktiges beslut – 2020-12-14
Ärende
Motionärerna önskar att vid gamla koloniområdet som är beläget vid rondellen mellan RV
15 och Kyrkogatan blir ett område för pollinatörer och att fruktträd planteras samt att en
mindre blomsteräng anläggs med möjlighet för sittplatser samt insektshotell.

Karta över området

Området är ca 3 300 kvm stort och är idag en yta som idag sköts medelst gräsklippning.
Motionen
Motionären tar upp en väldigt viktig fråga gällande att pollinatörerna behöver öka samt att
åtgärder behöver sättas in. Pollinering är en reglerande ekosystemtjänst som
tillhandahåller en funktion som behövs för biologisk mångfald. Oavsett om pollineringen
sker i Sverige eller utomlands så bidrar den till vår livsmedelsförsörjning genom ökad
skörd av frukt, bär, frön, vissa grönsaker och många andra grödor. Osby kommun har
redan på flertalet platser och i samverkan med och utan privata aktörer genomfört flertalet
aktiviteter och upprättat flertalet platser i Osby kommun redan. Även våtmarker har
byggts. Med detta sagt är det fortfarande mycket som kvarstår och alla initiativ för att öka
antalat pollinatörer är mycket positiva för samhället.
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Frukträdsplantering
Samhällsbyggnad gör bedömningen att det är direkt olämpligt med en fruktodling på just
denna plats. Bedömningen baseras på risken för vilt (exempelvis vildsvin och rådjur) drar
sig in mot de centrala delarna av Osby som vi redan har märkt. Risken för en viltolycka på
RV 15 ökar samt eventuell skadegörelse vid vildsvins framfart.
Enklare förslag gällande växt och djurliv
Samhällsbyggnad är väldigt positiv till att konveretera gräsmatta till ängar där mångfalden
av olika växter kommer att öka. Problematiken med en tätortsnära äng som är väldigt
central innebär att flertalet av invånarna kommer att anse att området ses som ovårdat och
misskött. Därav bedömer samhällsbyggnad att det missnöjet hos invånarne hade varit
större än själva nyttan, då området ändock är tämligen begränsat med ca 3 300kvm.
Samhällsbyggnad anser dock att möjligheten att sätta upp insektshotell är väldigt god vid
denna platsen och avser därmed att sätta upp flertalet insektshotell på denna plats.
Samhällsbyggnad har även utrett möjligheten att upplåta platsen för biodling. Tyvärr
saknas intresse bland biodlarna pga den stora risken för skadegörelse på bikupor och
därmed hela bisamhällen. Det finns även en betydande stöldrisk.
Informationtavlor och sittplatser
Samhällsbyggnad avser att placera ut möjlighet till sittplatser i samband med uppsättande
av insektshotell och samtidigt placeras informationstavlor som beskriver både viktigtheten
av polinatörer samt informera om områden där insatser gjorts av Osby kommun i denna
viktiga fråga.
Lona-bidrag
LONA är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt
initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns tre bidragsområden –
ordinarie LONA, LONA våtmark och år 2020-2022 även pollineringsprojekt inom
LONA. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas
bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom pollinering och ordinarie LONA kan
ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.
Osby kommun avser att söka flertalet LONA-bidrag under ansökningstiden 2020-2022,
där två ansökningar redan är inskickade. Nästa stora ansökan gäller Nord Östra
industriområdet där mark som ej kan användas som industrimark kommer att konverteras
från granskog till ängsmark samt enligt motionens intentioner även utreda att plantera
fruktträd och bärbuskar.
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Slutsats
Motionens intentioner är väldigt goda, men det utpekade området är utifrån utredningen
olämplig att förändra till en blomsteräng med fruktträd. Därav anser samhällsbyggnad att
motionen ska anses besvarad med ett medskick om att arbete redan pågår samt att
sittplatser och insektshotell under 2022 kommer att placeras på denna mark.
Samhällsbyggnad utreder även vidare hur hela området kan förskönas för att vara
välkomnade.

Mathias Karlsson

Anders Edwall

Samhällsbyggnadschef

Fastighetschef

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringschef
Kommunekolog
Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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2021-08-18
Kommunstyrelseförvaltningen
Johanna Lindhe
0479528451
Johanna.lindhe@osby.se

Ansökan om medfinansiering - Skåne ESS
Dnr KS/2021:228 043

Kommunledningsförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen
-

Skånes ESS beviljas bidrag för medfinansiering för 2021 med 27 000 kronor.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Skånes ESS har ansökt om medfinansiering från Osby kommun för det förberedande
stödet för strategiarbete 2023-2027. Det förberedande stödet ansöks från och beviljas av
Jordbruksverket.
Osby kommuns medfinansiering uppgår till 27 000 kronor för 2021 vilket motsvarar
10,5% av den totala medfinansieringen.
Finansiering
Bidraget finanserias via ansvar 1050 Stab och verksamhet 92017 Utvecklingsanslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Leader Skånes ESS ”Förberedande stöd inför 2023-2027” daterad 2021-0607

Petra Gummeson

Johanna Lindhe

Kommundirektör

Administrativ chef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress
Kommunledningsförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Beslutet skickas till
Leader Skånes ESS
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
Johanna Lindhe, Administrativ chef
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Datum

2021-07-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya
styrdokument
Dnr KS/2021:223 001

Förslag till kommunfullmäktige (via kommunstyrelsen)
 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 kommunstyrelse 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 nuvarande
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 godkänna
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 hållas,
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.

Beslutsnivå

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
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 tillgången till
informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter 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 värdet 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 bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en
större tydlighet och samstämmighet i och mellan dokumenten.
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Instruktion till stämmoombudet
För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även
bolagets stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta
för att Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras
och att stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse ”IT-kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya
styrdokument”, daterad den 5 juli 2017, enligt mall från utredare Tommy
Johansson i Östra Göinge kommun.
Kommunfullmäktige beslut Bromölla
Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo
Avsiktsförklaring Bromölla 2020
Avsiktsförklaring Sjöbo 2020
Årsredovisning med balans- och resultaträkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Redogörelse för väsentliga som inträffat efter att årsredovisningen blev klar
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv

Beslutet skickas till
Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun
IT kommuner i Skåne AB
Administrativ chef, Johanna Lindhe
Kommundirektör, Petra Gummesson
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Tjänsteskrivelse för Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge

IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya styrdokument
Kommunfullmäktiges beslut
 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 nuvarande
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 godkänna nyemissionen,
bolagsordningen och ägardirektivet för att det ska bli giltigt för bolaget och dess
styrelse.
Kommunstyrelses beslut
-

Kommunstyrelsen ger, under förutsättning att bolagsstämma ska hållas, 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.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
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 tillgången till
informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter 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 värdet 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 bolagsordning,
aktieägaravtal och ägardirektiv reviderats. Dessutom har justeringar gjorts för att skapa en
större tydlighet och samstämmighet i och mellan dokumenten.
Instruktion till stämmoombudet
För att nyemissionen, bolagsordningen samt ägardirektivet ska gälla behöver även bolagets
stämma hantera dessa delar. Stämmoombudet har för kommunens räkning rösta för att
Bromölla respektive Sjöbo kommuner inträder som ägare, att aktiekapitalet ändras och att
stämman godkänner bolagsordningen och ägardirektivet.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse daterad den X xxxx 2021
- Kommunfullmäktige beslut Bromölla
- Kommunfullmäktigebeslut Sjöbo
- Avsiktsförklaring Bromölla 2020
- Avsiktsförklaring Sjöbo 2020
- Årsredovisning med balans- och resultaträkning 2020
- Revisionsberättelse 2020
- Redogörelse för väsentliga som inträffat efter att årsredovisningen blev klar
- Bolagsordning
- Aktieägaravtal
- Ägardirektiv
Beslutet skickas till
Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun

IT kommuner i Skåne AB
(Andra tjänstemän i respektive kommun som bör ha beslutet)

Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(org.nr 559067-2142)

§ 1 Parter
Med parter avses nedanstående kommuner:
Bromölla kommun
org.nr. 212000 – 0894
Hörby kommun
org.nr. 212000 – 1108
Höörs kommun
org.nr. 212000 – 1116
Osby kommun
org.nr. 212000 – 0902
Sjöbo kommun
org.nr. 212000 – 1090
Östra Göinge kommun
org. nr 212000 – 0860

§ 2 Bakgrund
Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne
Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha förutsättningar att samordna
verksamhetsutveckling som är behov av IT- stöd.
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolaget är parternas medaktör för att
tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för parternas verksamheter och på så sätt
öka tillgången till denna teknik i samhället. Parterna är både ägare till bolaget och beställare av
bolagets tjänster.
Det är möjligt för andra kommuner att bli delägare i bolaget.

§ 3 Aktieägaravtalets syfte
Aktieägaravtalets syfte är att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i relationen med
varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt ägarförhållandena.
Parterna ska utöva sitt inflytande över IT kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för vad som sägs
i detta avtal, samt andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna.

§ 4 Verksamhetens syfte
Bolagets syfte är att erbjuda en kostnadseffektiv och säker utveckling av parternas verksamheter
genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och utveckling av informations-och
kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i verksamhetsutvecklingen och
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Aktieägarna ska behandlas lika.
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och antaget
ägardirektiv.

§ 5 Ägarnas åtaganden
Samverkan och långsiktigt engagemang
För att resurseffektivitet ska uppnås har parterna att samverka med varandra och bolaget. Att vara
delägare innebär därmed:
• Ett åtagande att den verksamhetsutveckling som är behov av IT-stöd ska drivas gemensamt
med de andra delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås på lång sikt.

•
•

Att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling.
Se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på uppdraget att vara en aktiv
ägare.

Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga ägare är
det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation.
Beslutsfattande vid bolagsstämman
Enhällighet krävs vid beslut i frågor om:
• Ändring av bolagsordning
• Ändring av ägardirektiv
• Ändring av bolagets inriktning
• Ändring av aktiekapital som gör att parternas ägande späds ut

§ 6 Parternas arbetsformer
Parterna har att arbeta utifrån en strategisk plan för IT-stöd.
Mellan parterna ska hållas ägarsamråd i syfte att identifiera behov av verksamhetsutveckling,
samordna verksamhetsutveckling mellan parterna eller ta ställning till ägarfrågor som berör bolaget.
Parterna representeras av kommundirektörerna på ägarsamråden. Kommunstyrelsernas ordförande
kan adjungeras.
Mellan parterna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera förväntningar
på bolaget och förhållanden kring bolagets status. På ägardialogerna medverkar
kommundirektörerna och bolagets styrelse. Kommunstyrelsernas ordförande kan adjungeras.

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor.
Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st.
Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag enligt
följande:
Ägare
Andel
Antal aktier
Bromölla kommun
1/6
2 000
Hörby kommun
1/6
2 000
Höörs kommun
1/6
2 000
Osby kommun
1/6
2 000
Sjöbo kommun
1/6
2 000
Östra Göinge kommun
1/6
2 000
Samtliga aktier är av samma slag och med varje aktie följer en röst.
Ny aktieägare
Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i IT-samverkan under samma
förutsättningar som parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den nye
aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav.
Beslutet att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska vara enhälligt beslut på bolagsstämman.
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Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga parter och ansluta
sig till detta avtal med åtföljande rättigheter och skyldigheter.
Aktieägares utträde
Om en part vill lämna samarbetet ska
• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av partens
kommunfullmäktige.
• Innan en aktie överlåts till en ny ägare ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika andel av
de aktier som avses avyttras. Den som avser att överlåta en aktie ska således före
överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver
(förköpserbjudande).
• Aktierna ska fördelas jämt mellan de kvarvarande aktieägarna.
• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering användas. Potentiell moms ska
utträdande part stå för.

§ 8 Pantsättning och överlåtelse
Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan övriga
Parters samtycke.

§ 9 Bolagets styrelse
Styrelsen består av tjänstepersoner inom ägarnas verksamheter. Respektive part utser en ordinarie
ledamot och en suppleant. Valet görs av respektive kommunfullmäktige.
Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det konstituerande sammanträdet.
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i bolaget rösta för tillsättning av de personer till
styrelseledamöter och suppleanter som har nominerats av respektive part. Ledamot kan endast
entledigas och ersättas av den part som har nominerat ledamoten.

§ 10 Revision
Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat kring lekmannarevisor.

§ 11 Verkställande direktör
Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer
instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med parterna vid rekrytering av
verkställande direktör.

§ 12 Bolagets ekonomi
Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt ägarna. Verksamheten ska bedrivas efter
självkostnadsprincipen, men affärsmässighet ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget och
ägarna.
Bolaget har inte rätt att ingå borgen.
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening eller av
styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören äger alltid
rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen.
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Finansiering av bolagets verksamhet och tillskjutande av kapital
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom dess aktiekapital samt genom internt
genererade medel och eventuell upplåning. Ägarna har att på lika grunder tillskjuta kapital om
bolaget bedömer att bolaget inte kan finansiera ägarnas strategiska satsningar med befintliga medel.
Vinster och förluster hanteras lika mellan parterna i proportion till aktieinnehavet. Lever en part inte
upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras av kommundirektörerna på
ägarsamråden.

§ 13 Arkivering av handlingar
Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, räkenskaper
m.m. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär att handlingar
ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs kommuns
arkivreglemente ska gälla och i och med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun tillsammans med
Sydarkivera arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera.

§ 14 Beslut i frågor av principiell betydelse eller större vikt
Bestämmelser om detta finns reglerat i bolagsordningen.

§ 15 Avtalstid
Detta aktieägaravtal träder i kraft när det undertecknats av parterna och godkänts av parternas
kommunfullmäktige.

§ 16 Väsentliga förändringar
Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger vardera
parten rätten att uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal.

§ 17 Konsekvenser för parterna vid uppsägning
För det fall part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande part erbjuda samtliga aktieägare
att förvärva lika andel av dess aktier i IT kommuner i Skåne AB till substansvärde.
För det fall part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig
betydelse för en annan part och den felande parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig
anmodan från förfördelad part, äger den förfördelade parten rätt att säga upp detta avtal till
omedelbart upphörande i förhållande till den felande parten samt att den felande parten på begäran
av övriga parter är skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till övriga parter till substansvärde.
Felande part ska därutöver betala skadestånd till övriga parter som ska motsvara den skada som
parterna åsamkats genom avtalsbrottet.

§ 18 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknade av alla parter.

§ 19 Tvist
Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Om
sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän domstol.
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Detta avtal är upprättat i sex likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Jenny Önnevik
Kommunstyrelsens ordförande
Bromölla kommun

Marie Wäppling
Kommunchef
Bromölla kommun

Cecilia Bladh in Zito
Kommunstyrelsens ordförande
Hörby kommun

Irene Nyqvist
Kommundirektör
Hörby kommun

Johan Svahnberg
Kommunstyrelsens ordförande
Höörs kommun

Camilla Lindhe
Kommundirektör
Höörs kommun

Niklas Larsson
Kommunstyrelsens ordförande
Osby kommun

Petra Gummesson
Kommundirektör
Osby kommun

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande
Sjöbo kommun

Karina Hansson
Kommundirektör
Sjöbo kommun

Patric Åberg
Kommunstyrelsens ordförande
Östra Göinge kommun

Merete Tillman
Kommundirektör
Östra Göinge kommun
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Reviderad 2021-06-21

Aktieägaravtalet
Befintligt aktieägaravtal

Förslag till nytt aktieägaravtal
Sjöbo och Bromöllas loggor har lagts till

Aktieägaravtal för IT kommuner i
Skåne Aktiebolag
(organisationsnummer 559067-2142)

§ 1 Parter
Kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Östra Göinge
kommun

§ 1 Parter
Organisationsnummer
org.nr. 212000 - 1108
org.nr. 212000 - 1116
org.nr. 212000 - 0902
org. nr 212000 - 0860

Med parter avses nedanstående kommuner:
Sjöbo och Bromölla läggs till
Bromölla kommun org.nr. 212000-0894
Sjöbo kommun org.nr. 212000-1090

§ 2 Bakgrund

§ 2 Bakgrund

Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge
kommuner äger bolaget IT kommuner i Skåne
Aktiebolag gemensamt. Syftet med ägandet är
att kommunerna ska ha förutsättningar att
samordna verksamhetsutveckling som är behov
av IT- stöd.

Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och
Östra Göinge kommuner äger bolaget IT
kommuner i Skåne Aktiebolag gemensamt.
Syftet med ägandet är att kommunerna ska ha
förutsättningar att samordna
verksamhetsutveckling som är behov av ITstöd.

Målet med delägandet är strategiskt och
långsiktigt. Bolaget är Parternas medaktör för
att tillhandahålla informations- och
kommunikationsteknik för Parternas
verksamheter och på så sätt öka tillgången till
denna teknik i samhället. Parterna är både
ägare till bolaget och beställare av bolagets
tjänster.

Målet med delägandet är strategiskt och
långsiktigt. Bolaget är parternas medaktör för
att tillhandahålla informations- och
kommunikationsteknik för parternas
verksamheter och på så sätt öka tillgången till
denna teknik i samhället. Parterna är både ägare
till bolaget och beställare av bolagets tjänster.

Det är möjligt för andra kommuner att bli
delägare i bolaget.

Det är möjligt för andra kommuner att bli
delägare i bolaget.

§ 3 Aktieägaravtalets syfte
Aktieägaravtalets syfte är att reglera Parternas
rättigheter och skyldigheter i relationen med
varandra och bolaget, hur ägarna arbetar samt
ägarförhållandena.

Inga förändringar

Parterna ska utöva sitt inflytande över IT
kommuner i Skåne Aktiebolag inom ramen för
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vad som sägs i detta avtal, samt andra relevanta
styrande dokument som antas av ägarna.

§ 4 Verksamhetens syfte
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 verksamhetsutveckling och
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till
gagn.
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer
som framgår av antagen bolagsordning och
antaget ägardirektiv.

Redaktionell förändring. Likabehandlingsprincipen
är tillagd.

§ 4 Verksamhetens syfte
Bolagets syfte är att erbjuda en
kostnadseffektiv och säker utveckling av
parternas verksamheter genom att samordna
inköp, förvaltning, ägande och utveckling av
informations-och kommunikationsteknik.
Bolaget ska vara en aktiv part i
verksamhetsutvecklingen och
resurseffektiviteten ska komma alla ägare till
gagn. Aktieägarna ska behandlas lika.
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer
som framgår av antagen bolagsordning och
antaget ägardirektiv.

§ 5 Ägarnas åtaganden

§ 5 Ägarnas åtaganden

För att resurseffektivitet ska uppnås har ägarna
att samverka med varandra och bolaget. Att
vara delägare innebär ett åtagande att den
verksamhetsutveckling som är behov av ITstöd ska drivas gemensamt med de andra
delägarna för att resurseffektivitet ska uppnås
på lång sikt. Om samverkan inte sker och detta
orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget
och övriga ägare är det grund för förhandling
mellan ägarna om ekonomisk kompensation.

Samverkan och långsiktigt engagemang
För att resurseffektivitet ska uppnås har
parterna att samverka med varandra och
bolaget. Att vara delägare innebär därmed:
• Ett åtagande att den verksamhetsutveckling som är behov av IT-stöd ska
drivas gemensamt med de andra
delägarna för att resurseffektivitet ska
uppnås på lång sikt.
• Att verka för bolagets bästa och ta ett
aktivt ansvar för bolagets utveckling.
• Se ägandet som ett långsiktigt
engagemang där tid läggs på uppdraget
att vara en aktiv ägare.
Om samverkan inte sker och detta orsakar
ekonomiska merkostnader för bolaget och
övriga ägare är det grund för förhandling
mellan ägarna om ekonomisk kompensation.
Beslutsfattande bolagsstämman
Enhällighet krävs vid beslut i frågor om:
• Ändring av bolagsordning
• Ändring av ägardirektiv
• Ändring av bolagets inriktning
• Ändring av aktiekapital som gör att
parternas ägande späds ut

§ 6 Ägarnas arbetsformer

§ 6 Parternas arbetsformer

Ägarna har att arbeta utifrån en strategisk plan
för IT-stöd.

Parterna har att arbeta utifrån en strategisk plan
för IT-stöd.
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Mellan ägarna ska hållas ägarsamråd i syfte att
identifiera behov av verksamhetsutveckling,
samordna verksamhetsutveckling mellan
ägarna eller ta ställning till ägarfrågor som
berör bolaget. Ägarna representeras av
kommundirektörerna på ägarsamråden och
kommunstyrelsernas ordförande kan
adjungeras.

Mellan parterna ska hållas ägarsamråd i syfte
att identifiera behov av verksamhetsutveckling,
samordna verksamhetsutveckling mellan
parterna eller ta ställning till ägarfrågor som
berör bolaget. Parterna representeras av
kommundirektörerna på ägarsamråden.
Kommunstyrelsernas ordförande kan
adjungeras.

Mellan ägarna och bolagets styrelse ska hållas
ägardialoger i syfte att kommunicera
förväntningar på bolaget och förhållanden
kring bolagets status. På ägardialogerna
medverkar kommundirektörerna och bolagets
styrelse.

Mellan parterna och bolagets styrelse ska hållas
ägardialoger i syfte att kommunicera
förväntningar på bolaget och förhållanden kring
bolagets status. På ägardialogerna medverkar
kommundirektörerna och bolagets styrelse.
Kommunstyrelsernas ordförande kan
adjungeras.

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav

§ 7 Aktiekapital och aktieinnehav

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 6
miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor.
miljoner och högst SEK 15 miljoner kronor.
Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st. Aktierna skall ha ett kvotvärde av SEK 1000/st.
Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs
aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag
enligt följande:
Ägare
Antal aktier
Antal
Hörby kommun
2000
1/4
Höörs kommun
2000
1/4
Osby kommun
2000
1/4
Östra Göinge kommun
2000
1/4

Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs
aktierna i IT kommuner i Skåne Aktiebolag
enligt följande:
Ägare
Andel Antal aktier
Bromölla kommun
1/6
2 000
Hörby kommun
1/6
2 000
Höörs kommun
1/6
2 000
Osby kommun
1/6
2 000
Sjöbo kommun
1/6
2 000
Östra Göinge kommun
1/6
2 000

Önskar ytterligare någon kommun inträda som
aktieägare och delta i IT-samverkan under
samma förutsättningar som parterna ska
aktiedelning i första hand ske genom riktad

Ny aktieägare
Önskar ytterligare någon kommun inträda som
aktieägare och delta i IT-samverkan under
samma förutsättningar som parterna ska

Samtliga aktier är av samma slag och med varje
aktie följer en röst.
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nyemission. Den nye aktieägarens aktiepost ska aktiedelning i första hand ske genom riktad
därvid anpassas till övriga delägares
nyemission. Den nye aktieägarens aktiepost ska
aktieinnehav.
därvid anpassas till övriga delägares
aktieinnehav.
Beslutet avseende att en ny kommun ska
inträda som aktieägare ska vara enhälligt.
Beslutet avseende att en ny kommun ska
inträda som aktieägare ska vara enhälligt beslut
Ny aktieägare ska förklara sig beredd att
på bolagsstämman.
inträda som part tillsammans med övriga Parter
anslutande detta avtal med åtföljande
Ny aktieägare ska förklara sig beredd att
rättigheter och skyldigheter.
inträda som part tillsammans med övriga parter
och ansluta sig till detta avtal med åtföljande
Beslut om ändring av aktiefördelningen vid
rättigheter och skyldigheter.
tillkommande eller frånträdande av Part eller
ändring av bolagets aktiekapital fattas av
Beslut om ändring av aktiefördelningen vid
bolagsstämma. Dessa beslut ska vara enhälliga. tillkommande eller frånträdande av Part eller
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga ändring av bolagets aktiekapital fattas av
aktier, som vederbörande har och i framtiden
bolagsstämma. Dessa beslut ska vara enhälliga.
kan komma förvärva i bolaget.
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga
aktier, som vederbörande har och i framtiden
Om en Part lämnar samarbetet ska aktierna
kan komma förvärva i bolaget.
värderas för att kunna fördelas lika mellan de
kvarvarande aktieägarna. Principen om
Aktieägares utträde
substansvärdering ska vara vägledande. Priset
Om en part vill lämna samarbetet ska
på aktierna ska även påverkas av de materiella
• Parten avisera detta två år innan
och immateriella värden som eventuellt återförs
utträdet. Beslutet ska vara fattat av
till den Part som utträder.
partens kommunfullmäktige.
• Innan en aktie överlåts till en ny ägare
ska övriga aktieägare erbjudas att köpa
lika andel av de aktier som avses
avyttras. Den som avser att överlåta en
aktie ska således före överlåtelsen
anmäla detta till bolagets styrelse på det
sätt som aktiebolagslagen föreskriver
(förköpserbjudande).
• Aktierna ska fördelas jämt mellan de
kvarvarande aktieägarna.
• För att värdera aktierna ska principen
om substansvärdering användas.
Potentiell moms ska utträdande part stå
för.
• Priset på aktierna ska även påverkas av
de materiella och immateriella värden
som eventuellt återförs till den part som
utträder.

§ 8 Pantsättning och överlåtelse

Inga förändringar

Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut
option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan
övriga Parters samtycke.
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§ 9 Bolagets styrelse

§ 9 Bolagets styrelse

Styrelsens sammansättning, val av ordförande
respektive vice ordförande och suppleanters
närvaro framgår av bolagsordningen.

Styrelsen består av tjänstepersoner inom
ägarnas verksamheter. Respektive part utser en
ordinarie ledamot och en suppleant. Valet görs
av respektive kommunfullmäktige.

Med reservation för vad nedan sägs, fattas
beslut vid styrelsesammanträden med enkel
majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.
För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs
att styrelsen varit fulltalig och enig:
1. Förslag till bolagsstämma om ändring
av bolagsordning för IT kommuner i
Skåne AB
2. Förslag till bolagsstämma om ändring
av IT kommuner i Skåne AB:s
aktiekapital
3. Beslut om investering till belopp som
för IT kommuner i Skåne AB innebär
åtagande överstigande 10 % av IT
kommuner i Skåne AB:s
balansomslutning enligt senaste
fastställda balansräkning

Styrelseordföranden utses inom styrelsen på det
konstituerande sammanträdet.
Parterna förbinder sig att på bolagsstämma i
bolaget rösta för tillsättning av de personer till
styrelseledamöter och suppleanter som har
nominerats av respektive part. Ledamot kan
endast entledigas och ersättas av den part som
har nominerat ledamoten.
Nedanstående föreslås tas bort med motivet att de
två första punkterna är ägarfrågor och den tredje
punkten framgår av ägardirektivet.

För giltigt styrelsebeslut i följande frågor krävs
att styrelsen varit fulltalig och enig:
1. Förslag till bolagsstämma om ändring
av bolagsordning för IT kommuner i
Skåne AB
2. Förslag till bolagsstämma om ändring
av IT kommuner i Skåne AB:s
Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan
aktiekapital
krävs, inte kan fattas beroende på att styrelsen
3. Beslut om investering till belopp som
inte är fulltalig vid sammanträdet eller om
för IT kommuner i Skåne AB innebär
enighet inte kan uppnås, ska ärendet bordläggas
åtagande överstigande 10 % av IT
och avgöras vid ett styrelsesammanträde som
kommuner i Skåne AB:s
hålls tidigast två och senast fyra veckor därefter
balansomslutning enligt senaste
på tid som ordförande bestämmer. Uppnås inte
fastställda balansräkning
heller vid detta styrelsesammanträde enighet
ska, på yrkande av styrelseledamot, frågan
Om beslut i fråga, där enighet enligt ovan
hänskjutas till avgörande på bolagsstämma.
krävs, inte kan fattas beroende på att styrelsen
Denna stämma ska hållas tidigast två och
inte är fulltalig vid sammanträdet eller om
senast fyra veckor därefter på tid som
enighet inte kan uppnås, ska ärendet bordläggas
ordförande bestämmer.
och avgöras vid ett styrelsesammanträde som
hålls tidigast två och senast fyra veckor därefter
på tid som ordförande bestämmer. Uppnås inte
heller vid detta styrelsesammanträde enighet
ska, på yrkande av styrelseledamot, frågan
hänskjutas till avgörande på bolagsstämma.
Denna stämma ska hållas tidigast två och senast
fyra veckor därefter på tid som ordförande
bestämmer.

§ 10 Revision

Inga förändringar
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Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara
en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag. I bolagsordningen finns reglerat
kring lekmannarevisor.

§ 11 Verkställande direktör

§ 11 Verkställande direktör

Bolaget ska ha en verkställande direktör.
Styrelsen utser verkställande direktör samt
fastställer instruktion och anställningsvillkor
för denne. Bolaget ska samråda med bolagets
Parter vid rekrytering av verkställande direktör.

Bolaget ska ha en verkställande direktör.
Styrelsen utser verkställande direktör samt
fastställer instruktion och anställningsvillkor
för denne. Styrelsen ska samråda med parterna
vid rekrytering av verkställande direktör.

§ 12 Bolagets ekonomi

Redaktionella ändringar

Verksamheten ska bedrivas efter
självkostnadsprincipen, men affärsmässighet
ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget
och ägarna.

Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt
ägarna. Verksamheten ska bedrivas efter
självkostnadsprincipen, men affärsmässighet
ska vara givet i beslut som ska gagna bolaget
och ägarna.

Syftet med bolaget är inte att bereda vinst åt
ägarna. Bolaget har inte rätt att ingå borgen.

Bolaget har inte rätt att ingå borgen.

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens
ordförande och en styrelseledamot i förening
eller av styrelsens ordförande och verkställande
direktören i förening. Verkställande direktören
äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom
ramen för den fortlöpande förvaltningen.
Vinster och förluster hanteras lika mellan
ägarna proportion till aktieinnehavet. Lever en
ägare inte upp till samordningsprinciperna ska
detta i första hand hanteras av
kommundirektörerna på ägarsamråden.

Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens
ordförande och en styrelseledamot i förening
eller av styrelsens ordförande och verkställande
direktören i förening. Verkställande direktören
äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom
ramen för den fortlöpande förvaltningen.
Finansiering av bolagets verksamhet och
tillskjutande av kapital
Bolagets verksamhet ska i första hand
finansieras genom dess aktiekapital samt
genom internt genererade medel och eventuell
upplåning. Ägarna har att på lika grunder
tillskjuta kapital om bolaget bedömer att
bolaget inte kan finansiera ägarnas strategiska
satsningar med befintliga medel.
Vinster och förluster hanteras lika mellan
parterna i proportion till aktieinnehavet. Lever
en part inte upp till samordningsprinciperna ska
detta i första hand hanteras av
kommundirektörerna på ägarsamråden.

§ 13 Arkivering av handlingar

§ 13 Arkivering av handlingar

Bolaget ansvarar för att gällande
arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar,
dokumentation, räkenskaper m.m. ska sparas i
enlighet med gällande arkivlagstiftning för
kommuner. Det innebär att handlingar ska
diarieföras och arkiveras, samt att en

Bolaget ansvarar för att gällande
arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar,
dokumentation, räkenskaper m.m. ska sparas i
enlighet med gällande arkivlagstiftning för
kommuner. Det innebär att handlingar ska
diarieföras och arkiveras, samt att en
6

dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs
kommuns arkivreglemente ska gälla och i och
med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun
tillsammans med Sydarkivera
arkivmyndigheter för Unikom. Elektroniska
handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera.

dokumenthanteringsplan ska finnas. Höörs
kommuns arkivreglemente ska gälla och i och
med det är kommunstyrelsen i Höörs kommun
tillsammans med Sydarkivera
arkivmyndigheter för bolaget. Elektroniska
handlingar ska slutarkiveras hos Sydarkivera.

§ 14 Beslut i frågor av principiell
betydelse eller större vikt

Inga förändringar

Bestämmelser om detta finns reglerat i
bolagsordningen.

§ 15 Avtalstid
Detta aktieägaravtal träder i kraft när det
undertecknats av Parterna och godkänts av
Parternas kommunfullmäktige.
Vill Part säga upp avtal ska det ske två år innan
önskat utträdesdatum. Beslutet ska vara fattat
av berört kommunfullmäktige.

Vill Part säga upp avtal ska det ske två år innan
önskat utträdesdatum. Beslutet ska vara fattat
av berört kommunfullmäktige. Framgår av
tidigare stycke

§ 16 Väsentliga förändringar

Redaktionell ändring

Om väsentliga förändringar av verksamheten
eller förutsättningarna för denna inträffar äger
vardera Part uppta förhandlingar om villkoren i
detta avtal.

Om väsentliga förändringar av verksamheten
eller förutsättningarna för denna inträffar äger
vardera parten rätten att uppta förhandlingar
om villkoren i detta avtal.

§ 17 Konsekvenser för Parterna vid
uppsägning

För det fall part säger upp avtalet till
upphörande ska uppsägande part erbjuda
samtliga aktieägare att förvärva lika andel av
dess aktier i IT kommuner i Skåne AB till
substansvärde.

För det fall Part säger upp avtalet till
upphörande ska uppsägande Part erbjuda
övriga Parter att förvärva aktier i IT kommuner
i Skåne AB till kvotvärdet.
För det fall Part bryter mot bestämmelser i
detta avtal och detta kontraktsbrott är av
väsentlig betydelse för en annan Part och den
felande Parten inte vidtar rättelse inom 30
dagar från skriftlig anmodan från förfördelad
Part, äger den förfördelade Parten rätt att säga
upp detta avtal till omedelbart upphörande i
förhållande till den felande Parten samt att den
felande Parten på begäran av övriga Parter är
skyldig att överlåta sina aktier i bolaget till
övriga Parter för aktiernas kvotvärde. Felande
Part ska därutöver betala skadestånd till övriga
Parter som ska motsvara den skada som
Parterna åsamkats genom avtalsbrottet.

§ 18 Ändringar och tillägg

För det fall part bryter mot bestämmelser i detta
avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig
betydelse för en annan part och den felande
parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från
skriftlig anmodan från förfördelad part, äger
den förfördelade parten rätt att säga upp detta
avtal till omedelbart upphörande i förhållande
till den felande parten samt att den felande
parten på begäran av övriga parter är skyldig att
överlåta sina aktier i bolaget till övriga parter
till substansvärde. Felande part ska därutöver
betala skadestånd till övriga parter som ska
motsvara den skada som parterna åsamkats
genom avtalsbrottet.

Inga förändringar
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Ändringar och tillägg till detta avtal ska vara
skriftliga och undertecknade av alla Parter.

§ 19 Tvist

Inga förändringar

Tvister i anledning av detta avtal ska i första
hand lösas genom förhandlingar Parterna
emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas
ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till
allmän domstol.
Detta avtal är upprättat i fyra likalydande
exemplar varav Parterna erhållit var sitt.

Detta avtal är upprättat i sex likalydande
exemplar varav parterna erhållit var sitt.

Bromölla kommun
Hörby kommun
Höörs kommun
Osby kommun
Sjöbo kommun
Östra Göinge kommun
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
IT kommuner i Skåne AB:s uppdrag är att, tillsammans med ägarna, driva och utveckla den interna
IT-verksamheten i kommunerna samt i mindre omfattning i av dessa kommuner helägda bolag.
Bolagets ändamål är att, med tillämpning av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper,
tillsammans med ägarna svara för den interna IT-verksamheten i kommunerna. Syftet är att erbjuda
en kostnadseffektiv och säker förvaltning av IT-verksamheten.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Vid årsskiftet skedde ett verksamhetsövertag där Osby kommuns befintliga IT-miljö överfördes till Unikom,
tillsammans med fyra tillsvidareanställda. Detta verksamhetsövertag innefattade även Osby kommuns
telefonväxel. Denna har sedan dess migrerats in i Unikoms miljö och sedan 2020-04-24 driftar Unikom en
gemensam telefoniplattform för samtliga ägarkommuner.
Under året migrerades även övriga delar av Osby kommuns IT-miljö till Unikom. Detta innefattar såväl datorer
som skrivare, servrar, verksamhetssystem och nätverksutrustning.
Från och med 2020-01-01 övertog Unikom ägandet av samtliga inköpta skrivare i ägarkommunerna (de
leasade skrivarna ingår inte).
2020-02-01 ägde ännu en verksamhetsövergång rum. Avdelningen för Digital utveckling i Östra Göinge
kommun gick över till Unikom, inklusive två tillsvidareanställda.
Bolaget har under året haft en måttlig påverkan av pandemin. Periodvis har leveranser av datorer och annan
hårdvara varit försenade. Visst arbete ute i verksamheterna har pausats. De som haft möjlighet att arbeta
hemifrån har gjort det. Sjukfrånvaron har legat på samma nivå som tidigare år.
Ekonomiska analys
Under året har vi haft kostnader av engångskaraktär som avser personal och licenser. Därav är årets resultat
en förlust på 2 646tkr.
Förväntad framtid utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Med anledning av det ägardirektiv som beslutades i november 2019, har vi inom bolaget arbetat fram en ny
organisationsplan. Ett helt nytt område som kommer att arbeta aktivt med våra ägarkommuners digitala
verksamhetsutveckling har tillkommit.
Såväl Bromölla kommun som Sjöbo kommun har uttryckt intresse för att bli delägare i Unikom och
processen rullar nu även i respektive ägarkommun.
Arbetet med att upprätthålla IT-infrastrukturen fortlöper kontinuerligt.
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Ägarförhållanden
Aktierna i bolaget ägs från och med 2016-06-21 av följande tre kommuner, med inträde av Osby kommun
2020-01-01:
Antal Aktier Antal röster
Hörby kommun
2 000
2 000
Höörs kommun
2 000
2 000
Osby kommun
2 000
2 000
Östra Göinge kommun
2 000
2 000
Flerårsöversikt
Ekonomisk översikt tkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2020
63 740
-2 646
71 418
10

2019
42 271
-285
48 313
20

2017
36 022
1 222
40 948
17

2018
39 767
1 669
46 720
17

Eget kapital
2020-12-31

Ingående balans
Årets resultat
Vid årets utgång

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Bal.res. inkl
årets resultat

Summa eget
kapital

8 000 000

1 842 676
-2 646 519
-803 843

9 842 676
-2 646 519
7 196 157

8 000 000

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust, kronor , disponeras enligt följande:
Balanserats föregående år
Årets resultat
Balanseras i ny räkning

1 842 676
-2 646 518
-803 842

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Belopp i SEK

Not

2020

2019

63 740 901
1 867 950
65 608 851

42 270 992
730 058
43 001 050

-29 805 888
-21 498 965

-16 809 667
-15 591 244

-16 494 950
-309 182
-2 500 134

-10 628 588
-209 036
-237 486

3
4

6 382
-150 989
-2 644 741

6 962
-54 182
-284 706

5

–
-2 644 741

416 000
131 294

6

-1 778
-2 646 519

-32 733
98 561

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

7

–
–

118 420
118 420

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

8

34 223 347
34 223 347

27 318 412
27 318 412

34 223 347

27 436 832

93 162
14 457 157
405 031
977 706
6 842 033
22 775 089

–
4 519 644
144 294
69 080
4 511 224
9 244 242

14 420 325
14 420 325

11 632 018
11 632 018

Summa omsättningstillgångar

37 195 414

20 876 260

SUMMA TILLGÅNGAR

71 418 761

48 313 092

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

8 000 000
–
8 000 000

6 000 000
2 000 000
8 000 000

1 842 676
-2 646 519
-803 843
7 196 157

1 744 116
98 561
1 842 677
9 842 677

34 104 167
34 104 167

18 312 500
18 312 500

10 312 500
1 240 938
281 023
4 246 954
14 037 022
30 118 437

6 000 000
2 721 712
176 787
2 264 523
8 994 893
20 157 915

71 418 761

48 313 092

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital
Nyemission under registrering

Balanserat resultat
Årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

10
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Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

12

2020

2019

-2 644 741
16 922 554
14 277 813
-262 515

-284 706
10 826 016
10 541 310
-884 977

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

14 015 298

9 656 333

-13 270 110
5 648 022
6 393 210

97 985
618 564
10 372 882

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-23 709 069
–
-23 709 069

-9 689 320
-118 420
-9 807 740

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–
20 104 167
20 104 167

2 000 000
–
2 000 000

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2 788 308
11 632 018
14 420 326

2 565 142
9 066 876
11 632 018
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Noter
Belopp i SEK om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskriving sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar:
Inventarier, verktyg och installationer

3-10 år

Finansiella instrument
Kundfordringar/ kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiserads mellanskillnaden som en räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
2020
Sverige
Totalt

37
37

varav
män

2019
26
26

70%
70%

varav
män
67%
67%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

Löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnad)

Not 3

2019

6 382
6 382

6 962
6 962

2020

2019

-144 408
-6 461
-150 989

-52 228
-1 954
-54 182

2020

2019

–
–
–

–
416 000
416 000

2020

2019

-1 778
–
-1 778

–
-32 733
-32 733

2020-12-31

2019-12-31

118 420
–
-118 420
–

–
118 420
–
118 420

–

118 420

Skatt på årets resultat

Föregående års skatt
Aktuell skattekostnad

Not 7

2020

Bokslutsdispositioner, övriga

Periodiseringsfond, årets avsättning
Periodiseringsfond, årets återföring

Not 6

11 335 726
3 509 630
(1 032 175)

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader kommuninvest
Räntekostnader skatteverket

Not 5

14 611 289
6 041 783
(2 089 003)

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga

Not 4

2019

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Övriga förändringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

50 259 481
23 709 069
-4 753 223
69 215 327

44 210 383
9 689 320
-3 640 222
50 259 481

-22 941 070
4 444 040
-16 494 950
-34 991 980

-15 755 275
3 442 793
-10 628 588
-22 941 070

34 223 347

27 318 412

2020-12-31

2019-12-31

26 104 167

–

2020-12-31
699 407
219 754
408 481
12 709 380
14 037 022

2019-12-31
408 349
128 303
326 852
8 131 389
8 994 893

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

2020

2019

16 494 950
427 604
16 922 554

10 547 249
278 767
10 826 016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Not 9

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Not 10

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader
Övriga poster
Not 11

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

12
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Avskrivningar
Utrangering

Penneo dokumentnyckel: 2X2BT-2A7YL-YSNDJ-58ZFX-5I587-X5TZG

Not 8

11 (11)

IT kommuner i Skåne Aktiebolag
Org nr 559067-2142

-

Cecilia Alvesson

Rolf Carlsson

Verkställande direktör

Ordförande

Irene Nyqvist

Tommy Johansson

Johanna Lindhe

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Henrik Rosengren
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: 2X2BT-2A7YL-YSNDJ-58ZFX-5I587-X5TZG

Hörby 2021-

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

Cecilia Margareta Alvesson (SSN-validerad)

TOMMY JOHANSSON (SSN-validerad)

VD
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19621025xxxx
IP: 194.68.xxx.xxx
2021-02-22 16:29:13Z

Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19480104xxxx
IP: 78.72.xxx.xxx
2021-02-22 17:53:23Z

JOHANNA LINDHE (SSN-validerad)

Rolf Glen Carlsson (SSN-validerad)

Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19800428xxxx
IP: 77.53.xxx.xxx
2021-02-24 08:05:15Z

Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19700212xxxx
IP: 82.117.xxx.xxx
2021-02-24 15:30:23Z

IRENE NYQVIST (SSN-validerad)

Pär Henrik Rosengren

Styrelseledamot
På uppdrag av: IT Kommuner i Skåne Aktiebolag
Serienummer: 19590622xxxx
IP: 85.30.xxx.xxx
2021-02-24 17:41:48Z

Auktoriserad revisor
På uppdrag av: Ernst & Young AB
Serienummer: 19790215xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2021-02-25 14:28:43Z

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Penneo dokumentnyckel: 2X2BT-2A7YL-YSNDJ-58ZFX-5I587-X5TZG

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

2021-06-21

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Bolagsordning (2019)

Förslag till ny bolagsordning
Samtliga loggor läggs in.

Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag

Inga förändringar

(organisationsnummer 559067-2142)

§ 1 Firma
Bolagets firma är IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla
tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas
verksamheter 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.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag.
Motiv: Nytt eftersom ABL ändrat från firma till företagsnamn

Inga förändringar. Framgår även av avsiktsförklaringen att sätet ska vara i
Hörby.
Redaktionell ändring

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla
tillgången till informations- och kommunikationsteknik inom ägarnas
verksamheter 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.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
1

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
verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare
till gagn.
Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom
ägarnas koncerner. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att
bereda vinst åt aktieägarna och ska tillämpa självkostnadsprincipen.
Beslut får inte fattas retroaktivt.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i
proportion till aktieinnehavet.

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 även vara en aktiv part i
ägarkommunernas verksamhetsutveckling.
Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom
ägarnas koncerner. Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till
gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i bolagets relation till
ägarna och deras verksamheter. Bolagets verksamhet ska inte ha till
syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa
självkostnadsprincipen. Beslut får inte fattas retroaktivt.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i
proportion till aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15
miljoner.

Inga förändringar då denna summa framgår av avsiktsförklaringen.

§ 6 Antal aktier

Inga förändringar

Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken.

§ 7 Styrelse

§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av 4 ledamöter och 4 suppleanter.
Suppleanter har närvaro- och yttranderätt.

Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med
lika många suppleanter.

Kommunfullmäktige i Hörby, Höörs, Osby och Östra Göinge
kommuner utser vardera en styrelseledamot och en suppleant.
Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill
slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val till
kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och
Östra Göinge kommuner utser vardera en styrelseledamot och en
suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av årsstämma som följer närmast efter nästa val
till kommunfullmäktige.

2

Bolagsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice
ordförande.
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild
kompetens.
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra
gånger om året.

Bolagsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice
ordförande.
Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild
kompetens.
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra
gånger om året.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av
årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer

Inga förändringar.

Inga förändringar.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en
lekmannarevisor och en suppleant utses. Kommunfullmäktige i Höörs
kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra
Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor.
Lekmannarevisionen ska ha dialog med revisionen i respektive
kommun.

§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor
Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom
elektronisk kallelse till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två
veckor före stämman.

Elektronisk kallelse ersätts med e-post

§ 11 Ärende vid årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3

3.
4.
5.
6.

Val av två justeringsmän
Godkännande av dagordning för stämman
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
lekmannarevisors granskningsrapport
7. Beslut om
a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören
8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av
styrelse samt lekmannarevisorer med suppleanter.
9. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget
10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
11. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn
med suppleanter
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 12 Räkenskapsår

Ordförande och vice ordföranden utses inom styrelsen enligt
aktieägaravtalet.

Inga förändringar.

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Samtyckesförbehåll

§ 13 Förköpsförbehåll

Den som avser att överlåta aktie genom köp, byte eller gåva till annan
aktieägare i bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om samtycke ska prövas av
bolagsstämman. Samtycke ska endast kunna meddelas om
bolagsstämmans beslut därom biträtts av samtliga aktieägare som är
närvarande vid bolagsstämman och dessa tillsammans företräder
samtliga aktier i bolaget. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som
begäran om samtycke avser.

Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika
stor andel av aktierna. Den som avser att överlåta en aktie ska således
före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt som
aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande).
Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet
omfattar.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet
till varje förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska
4

Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om
samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor för
överlåtelsen i sin ansökan.
Om anvisning av annan förvärvare begärts och samtycke har vägrats
av bolaget ska övriga aktieägare förvärva aktierna till aktiernas
kvotvärde. Aktierna ska fördelas mellan aktieägarna efter ägares
ägarandel vid tidpunkten för beslutet att inte medge samtycke.
Betalning för aktierna ska erläggas inom en månad från den tidpunkt
beslut om att inte medge samtycke fattas.
Inom tre månader från behörig ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän domstol inom en månad från det
att bolagets beslut skickades till den aktieägare som begärt samtycke.

lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska
framställas.
Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt
förköpserbjudande enligt ovan.
Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska
inga andra villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt
förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har
begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag
förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.
Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då
förköpspriset blev bestämt.

§ 14 Ändring av bolagsordning

§ 14 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i
Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge kommuner godkänt ändringen.

Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i
Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun,
Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt ändringen.

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hörby, Höör, Osby och
Östra Göinge kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större
vikt fattas.

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby
kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra
Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större
vikt fattas.

§ 16 Inspektionsrätt

§ 16 Inspektionsrätt
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Kommunstyrelserna i Hörby, Höör, Osby och Östra Göinge
kommuner äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller
endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till
författningsreglerad sekretess.

Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs
kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun
äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt att i
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i
den mån hinder inte finns med hänvisning till författningsreglerad
sekretess.

Denna bolagsordning har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige och
fastställt på bolagsstämman den 2019-nn-nn.

Denna bolagsordning har antagits av respektive ägares kommunfullmäktige och
fastställts på bolagsstämman den 2021-nn-nn.
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Bolagsordning för IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(org.nr 559067-2142)

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är IT kommuner i Skåne Aktiebolag.

§ 2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Hörby kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet ska bestå i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informationsoch kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter 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.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
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 även vara en aktiv part i ägarkommunernas
verksamhetsutveckling.
Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheter inom ägarnas koncerner.
Resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Likabehandlingsprincipen är därför viktig i
bolagets relation till ägarna och deras verksamheter. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att
bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga fall tillämpa självkostnadsprincipen. Beslut får inte
fattas retroaktivt.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till aktieinnehavet.

§ 5 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 6 miljoner och högst SEK 15 miljoner.

§ 6 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 6 000 och högst 15 000 stycken.

§ 7 Styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av minst 3 och högst 11 ledamöter med lika många suppleanter.
Kommunfullmäktige i Bromölla, Hörby, Höörs, Osby, Sjöbo och Östra Göinge kommuner utser
vardera en styrelseledamot och en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för tiden från den
årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av
årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger om året.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en revisorssuppleant.
Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 9 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en lekmannarevisor och en suppleant
utses. Kommunfullmäktige i Höörs kommun utser lekmannarevisor och kommunfullmäktige i Östra
Göinge kommun utser suppleant för lekmannarevisor. Lekmannarevisionen ska ha dialog med
revisionen i respektive kommun.

§ 10 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor
Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom e-post till aktieägarna tidigast fyra
veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Ärende vid årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors
granskningsrapport
7. Beslut om
a. Fastställelse av resultat- och balansräkning
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
8. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse samt lekmannarevisorer
med suppleanter
9. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
10. Fastställande av arvode för revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 13 Förköpsförbehåll
Innan en aktie överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av aktierna. Den som
avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla detta till bolagets styrelse på det sätt
som aktiebolagslagen föreskriver (förköpserbjudande).
Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar.
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje förköpsberättigad med
känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken förköpsanspråk ska
framställas.
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Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt förköpserbjudande enligt ovan.
Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra villkor gälla. Om
aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens i frågan om förköp, får den som har
begärt förköp väcka talan inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes hos
bolagets styrelse.
Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev bestämt.

§ 14 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby
kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun godkänt
ändringen.

§ 15 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby
kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas.

§ 16 Inspektionsrätt
Kommunstyrelserna i Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo
kommun och Östra Göinge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt
att i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån hinder inte finns
med hänvisning till författningsreglerad sekretess.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2021-06-14

Kommunfullmäktige

KF § 85

Dnr 2020/290

Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB
Kommunfullmäktiges beslut
 Bromölla kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT
kommuner i Skåne AB genom en av bolaget till kommunen riktad
nyemission och att köpeskillingen för detta uppgår till två miljoner
(2 000 000) kronor.


Bromölla kommun ska tillsammans med nuvarande ägare ta fram
förslag till reviderad bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och
reviderade ägardirektiv för beslut i respektive kommunfullmäktige.



Bromölla kommun ska ha en fortsatt dialog kring hanteringen av
datorer inom utbildningsverksamheten då Unikom idag saknar detta
erbjudande i sin tjänstekatalog.



Bromölla kommun har idag avtal med andra leverantörer när det
gäller telefonväxel och leasing av skrivare. Dessa tjänster kommer
att överföras och ingå först när dessa avtal löper ut.

Ärende
Med anledning av att nuvarande samarbete inom Sölvesborg - Bromölla
Kommunalförbund (SBKF) upphör senast i mars 2023 har
kommunfullmäktige beslutat den 15 juni 2020 att ställa sig positiv till att
Bromölla kommun ingår samarbete inom ramen för Unikom – IT
kommuner i Skåne AB. Kommunchefen gavs samtidigt i uppdrag att arbeta
för att Bromölla kommun ska bli delägare i bolaget. Därefter har
kommunstyrelsen den 9 september 2020 godkänt redovisad
avsiktsförklaring.
En teknisk förstudie har genomförts.
Tjänsteskrivelse från kommunchef Marie Wäppling redovisas.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2021-06-14

Kommunfullmäktige

Ärendets tidigare handläggning
AU § 87/2020
KS § 129/2020
KF § 82/2020
AU § 108/2020
KS § 150/2020
AU § 75/2021
KS § 123/2021
______

Exp
Marie Wäppling, kommunchef
IT-kommuner i Skåne AB

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

2021-05-21

Nya delägare
Nedanstående underlag är framtaget för nya delägare Sjöbo och Bromölla. Visa avvikelse kan
förekomma utifrån respektive kommuns förutsättningar.
Idag är Höör, Hörby, Osby och Östra Göinge delägare av bolaget 25% var.
Nedanstående gäller under förutsättning att Sjöbo och Bromölla kommun väljer att gå med i
samarbetet och bli ägare till 17 % av aktierna i IT-kommuner i Skåne AB (nedan benämnt Unikom).
Sammanfattning önskat resultat
•

•
•
•
•

Inträde i Unikom är positivt ur en ekonomisk aspekt, både till följd av att de gemensamma
kostnaderna minskar per kommun, men också för en ökad stordriftsfördel. De ökade
intäkterna ska täcka kostnaderna, inklusive de kostnader som tas över ifrån respektive
kommun.
Inträdet för kommunerna ska innebära en effektivare drift, högre säkerhet och bättre
långsiktig ekonomi jämfört med egen drift.
Gemensamt arbete med digitalisering kommer att ge kostnadseffektiva lösningar för
kommunerna, samt tillgodose kommunmedborgarnas önskemål om digitala tjänster.
Gemensamma verksamhetssystem och gemensamma arbetssätt kommer att ge
kommunerna ytterligare möjligheter att öka effektiviteten genom samarbete.
I migreringsfasen kommer det uppstå uppstartskostnader för nya delägare, precis som det
gjort för de andra kommunerna. Dessa kostnader tillkommer under 1-2 år men vägs upp av
de långsiktiga vinsterna med IT-samarbetet. Det är de nya delägaren som står för sin egen
uppstartskostnader.
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Aktier
Bromölla och Sjöbo kommun får enligt tidigare princip förvärva en andel som motsvarar antalet
ägarkommuner, vilket med sex ägare motsvarar 17 %.
Inträde som äger innebär:
Nyemission, vilket innebär att de nya delägarna erlägger köpeskilling på 2 miljoner kronor vardera.
Samma princip har tillämpats vid tidigare inträde
Intäkter och Kostnader
Intäkter simulerade för år 2022 exklusive Sjöbo och Bromölla beräknas till 69,5 miljoner kronor.
Kommunerna delar de gemensamma kostnaderna på 4 kommuner.
Inklusive Sjöbo och Bromölla blir intäkterna 91,6 miljoner kronor och Sjöbos andel uppgår till 14
miljoner kronor exklusive de gemensamma kostnaderna och Bromölla andel uppgår till 8,1 miljoner
kronor exklusive de gemensamma kostnaderna. Gemensamma kostnader fördelas på sex kommuner
vilket ger en fördelaktigare prisbild. För de befintliga kommunerna är det främst de gemensamma
kostnaderna som ger en kostnadsminskning. Totalt beräknas intäkterna öka med 32%.
Kostnader
En preliminär budget är upprättad med de givna förutsättningarna som finns idag, vilken med
marginal går ihop. Totalt sett ökar kostnaderna med 29 %, vilket är klart lägre än intäktsökningen.
Tabellen nedan redogör i korthet för förändringarna, per kontogrupp.
I Bromölla och Sjöbo kommun finns det totalt fyra personal som det förs dialog kring om de ska gå
över till Unikom. Om de går över beräknas personalkostnaderna att öka med 10%.
Licenskostnaderna beräknas öka med 40% dock kan denna kostnad bli lägre beroende på om
kommunerna väljer samma ”on-prem” som idag eller O365. I den preliminära budgeten har vi tagit
höjd för den dyraste lösningen.
Övriga kostnader påverkas av stordriftsfördelar och ökar med 11%.
Kapitalkostnaderna beräknas öka med 47% vilket beror på att Unikom kommer att ta över
kommunernas IT-inventarier och skriva av dom enligt plan.
Förändringen gällande finansiella kostnader påverkas av det högre lånebeloppet samt en högre
beräknad ränta.
Kostnader
Personalkostnader
Licenskostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Finansiella kostnader/ intäkter
Totala kostnader

Ökning i %
10%
40%
11%
47%
12%
29%
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Budget - övriga noteringar
De gemensamma kostnaderna i bolaget med nuvarande debiteringsmodell uppgår till 6,5mnkr.
Gemensamma kostnaderna som avser bolagets kostnader samt kostnader för den gemensamma
infrastrukturen. Unikom använder sig av en fördelningsmodell som används inom SKNO (Skåne
NordOst) där kostnader fördelas i relation till antalet invånare i kommunen.
Om Sjöbo kommun och Bromölla kommun båda blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel
21% av de gemensamma kostnaderna.
Om Sjöbo kommun, men inte Bromölla kommun, blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel
24% av de gemensamma kostnaderna.
Om Bromölla kommun, men inte Sjöbo kommun, blir delägare i Unikom blir Bromölla kommuns
andel 17% av de gemensamma kostnaderna.
Pris per verksamhetssystem kan ändras löpande, i samråd med systemägare/systemförvaltare, i
samband med förändringar/utökningar av verksamhetssystemet eller om integrationer ökar eller
minskar i antal.
Priserna räknas årligen upp med PKV.

Anläggningstillgångar
De anläggningstillgångar som ska övergå ifrån de nya delägarna till Unikom har ett preliminärt
beräknat värde 3,2 miljoner kronor för Sjöbo samt 7,2 miljoner kronor i Bromölla.
Tillgångarna överförs enligt tidigare princip, dvs bokfört värde på tillträdesdagen. De nya
delägarkommunerna har köpt inventarier via driften före år 2020 och för att detta värde ska kunna
överföras har ett beräknat bokfört värde tagits fram, där värdet blir detsamma som om tillgångarna
bokats som investering.
De tillgångar som övergår är bärbara datorer, stationära datorer, switchar och accesspunkter.
Eventuellt ingår servrar, utredning pågår utifrån om det ska över till UNIKOM eller inte.
Värde på servrar återstår att utreda. Det behövs en större utredning för att klargöra två frågor. Den
första är om det är aktuellt för Unikom att arbeta med en ”backup-server”. Den andra frågan är vad
de tekniska och juridiska förutsättningarna för en överlåtelse av servrar är.
Borgensram
De nya delägarkommunerna förväntas ta beslut om borgensram med samma belopp som övriga
kommuner, dvs 15 000 000 kronor.

3

Unikoms likviditet
Unikom har en långsiktig plan för likviditet beräknat på fyra ägarkommuner. Om de nya delägarna
väljer att gå med i samarbetet föreslås Unikom inledningsvis låna ytterligare 8 526 042kr x 2 för vilket
de nya delägarkommunerna borgar, utöver befintliga lån på 34 104 167 kr. Detta motsvarar då exakt
17 % av den totala lånestocken för de nya delägarna, vilket innebär att alla borgar i samma
omfattning. Detta säkerställer dessutom bolagets likviditet efter inträde, i huvudsak till följd av
övertagande av anläggningstillgångar och för de investeringar som krävs. Likviditeten efter de nya
delägarnas inträde bedöms vara god.

Nuvarande lån
Nytt lån

34 104 167
51 156 251

Antal
kommuner
4
6

Lån per
kommun
8 526 042
8 526 042

Procentuell andel
25%
17%

Månadskostnaden
Månadskostnaden för Sjöbo kommun beräknas bli 1 300tkr inklusive de gemensamma kostnaderna
om 130tkr om bara Sjöbo går med.
Månadskostnaden för Sjöbo kommun beräknas bli 1 285tkr inklusive de gemensamma kostnaderna
om 115tkr om både Sjöbo och Bromölla går med.
Månadskostnaden för Bromölla kommun beräknas bli 765tkr inklusive de gemensamma kostnaderna
om 92tkr om bara Bromölla går med.
Månadskostnaden för Bromölla kommun beräknas bli 750tkr inklusive de gemensamma kostnaderna
om 77tkr om både Sjöbo och Bromölla går med.
För att fördela de gemensamma kostnaderna använder Unikom en fördelningsmodell som används
inom SKNO (Skåne NordOst) där kostnader fördelas i relation till antalet invånare i kommunen.
2021 ligger den gemensamma kostnaden på totalt 6,5 miljoner.
Om Sjöbo kommun och Bromölla kommun båda blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel
21% av de gemensamma kostnaderna.
Om Sjöbo kommun, men inte Bromölla kommun, blir delägare i Unikom blir Sjöbo kommuns andel
24% av de gemensamma kostnaderna.
Om Sjöbo kommun och Bromölla kommun båda blir delägare i Unikom blir Bromölla kommuns andel
14% av de gemensamma kostnaderna.
Om Bromölla kommun, men inte Sjöbo kommun, blir delägare i Unikom blir Bromölla kommuns
andel 17% av de gemensamma kostnaderna.
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KANSLI 2020/163

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-06-16

2021.1129
2021-07-01

§ 100

Dnr 2020/163

Delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Sjöbo kommun ska utnyttja möjligheten att teckna aktier i IT-kommuner i Skåne AB
genom en av bolaget till kommunen riktad nyemission. Köpeskillingen för detta uppgår
till två miljoner (2 000 000) kronor. Priset gäller under förutsättning att det bundna
aktiekapitalet återställs av de befintliga delägarna.
2. Sjöbo kommun ska tillsammans med nuvarande ägare ta fram förslag till reviderad
bolagsordning, reviderat aktieägaravtal och reviderade ägardirektiv för beslut i respektive
kommunfullmäktige senast den 30 september 2021.
3. Köpet av aktierna finansieras genom ianspråktagande av bankmedel.
4. Kommunfullmäktige avser att finansiera engångskostnaderna 2021 inom ramen för årets
resultat. De ökade driftskostnaderna 2022 – 3,4 miljoner kronor – finansieras av anslag
som står till kommunstyrelsens förfogande.
Sammanfattning
2014 lade Sjöbo kommun sin IT-verksamhet på entreprenad genom att avtal tecknades med
EVRY One Outsourcing Services Malmö AB. Avtalet löper ut den 3 november 2021.
Kommunstyrelsen tecknade genom beslut den 10 juni 2020 en avsiktsförklaring om
delägarskap och övergång till att istället köpa IT-verksamheten av IT-kommuner i Skåne AB
I en tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen redogörs för förutsättningarna för
delägarskap i IT-kommuner i Skåne AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2021 § 107
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 25 maj 2021 § 115
Kommunstyrelsens beslut den 10 juni 2020 §101
Kommunstyrelsens beslut den 26 augusti 2020 §117
Bilaga 1 – Bolagsordning IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 2 – Aktieägaravtal IT kommuner i Skåne AB
Bilaga 3 – Ägardirektiv IT kommuner i Skåne AB
Årsredovisning 2020, IT kommuner i Skåne AB
Förslag till beslut på sammanträdet
Magnus Weberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslag på Magnus Webergs (M) yrkande och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SJÖBO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-06-16

Beslutet skickas till
IT-kommuner i Skåne AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

AVSIKTSFÖRKLARING
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt bolag med
namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020 tillkom Osby kommun som ny delägare. Bolagets
verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- och
kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.
Av Bolagsordningen framgår att syftet med bolagets ändamål är att erbjuda en kostnadseffektiv och
säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och
utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i
verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets verksamhet
ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och tillämpa självkostnadsprincipen, - bilaga 1.
De nuvarande ägarna har också antagit ett Aktieägaravtal och av detta framgår att det möjligt för andra
kommuner att bli delägare i bolaget. Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och
delta i IT-samverkan under samma förutsättningar som nuvarande ägare ska aktiedelning i första hand
ske genom riktad nyemission. Beslutet avseende att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska
vara enhälligt. Övriga bestämmelser kring inträdande framgår av nuvarande aktieägaravtal, - bilaga 2.
Utöver ovannämnda två handlingar har nuvarande ägare också fastställt gemensamt ägardirektiv för IT
kommuner i Skåne AB, - bilaga 3.
Bromölla kommun har uttryckt ett intresse av att inträda som delägare i IT kommuner Skåne AB. Av
den anledningen avger nuvarande ägare och Bromölla kommun (parterna) följande avsikter:
1. Parterna ska skyndsamt inleda ett arbete med att genomföra en teknisk, ekonomisk och
verksamhetsmässig analys av förutsättningar för att Bromölla kommun ska kunna inträda som
delägare i IT kommuner i Skåne AB.
2. Under förutsättningar att Bromölla kommuns intresse kvarstår efter genomförd analys ska
målsättningen vara att Bromölla kommun inträder som delägare senast den 1 januari 2023.
3. Den nye aktieägarens aktiepost anpassas till övriga delägares aktieinnehav, vilket innebär att
delägarna har lika stora ägarandelar.
4. Bolaget ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.
5. Det utvidgade bolaget ska tillsätta en gemensam styrelse, som ska bestå av en ledamot samt
en ersättare från respektive ägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i
taget.
6. Aktiekapitalet ska i det utvidgade bolaget vara lägst SEK 6 miljoner kronor och högst SEK 15
miljoner kronor.
7. Personalen inom nuvarande interna IT-verksamhet i Bromölla kommun ska vid utvidgat
ägarskap kunna överflyttas till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna i LAS § 6b.
8. I den mån parterna inte erhåller godkännande i respektive kommunstyrelse ska denna
avsiktsförklaring vara utan verkan.

AVSIKTSFÖRKLARING
Hörby kommun, Höörs kommun och Östra Göinge kommun bildade 2016 ett gemensamt bolag med
namnet IT kommuner i Skåne AB. År 2020 tillkom Osby kommun som ny delägare. Bolagets
verksamhet består i att, tillsammans med ägarna, utveckla tillgången till informations- och
kommunikationsteknik inom ägarnas verksamheter och inom helägda bolag där så är relevant.
Av bolagsordningen framgår att syftet med bolagets ändamål är att erbjuda en kostnadseffektiv och
säker utveckling av ägarnas verksamheter genom att samordna inköp, förvaltning, ägande och
utveckling av informations- och kommunikationsteknik. Bolaget ska vara en aktiv part i
verksamhetsutveckling och resurseffektiviteten ska komma alla ägare till gagn. Bolagets verksamhet
ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och tillämpa självkostnadsprincipen, - bilaga 1.
De nuvarande ägarna har också antagit ett Aktieägaravtal och av detta framgår att det möjligt för andra
kommuner att bli delägare i bolaget. Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och
delta i IT-samverkan under samma förutsättningar som nuvarande ägare ska aktiedelning i första hand
ske genom riktad nyemission. Beslutet avseende att en ny kommun ska inträda som aktieägare ska
vara enhälligt. Övriga bestämmelser kring inträdande framgår av nuvarande aktieägaravtal, - bilaga 2.
Utöver ovannämnda två handlingar har nuvarande ägare också fastställt gemensamt ägardirektiv för IT
kommuner i Skåne AB, - bilaga 3.
Sjöbo kommun har uttryckt ett intresse av att inträda som delägare i IT kommuner Skåne AB. Av den
anledningen avger nuvarande ägare och Sjöbo kommun (parterna) följande avsikter:
1. Parterna ska skyndsamt inleda ett arbete med att genomföra en teknisk, ekonomisk och
verksamhetsmässig analys av förutsättningar för att Sjöbo kommun ska kunna inträda som
delägare i IT kommuner i Skåne AB.
2. Under förutsättningar att Sjöbo kommuns intresse kvarstår efter genomförd analys ska
målsättningen vara att Sjöbo kommun inträder som delägare den 1 november 2021.
3. Den nye aktieägarens aktiepost anpassas till övriga delägares aktieinnehav, vilket innebär att
delägarna har lika stora ägarandelar.
4. Bolaget ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.
5. Det utvidgade bolaget ska tillsätta en gemensam styrelse, som ska bestå av en ledamot samt
en ersättare från respektive ägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett år i
taget.
6. Aktiekapitalet ska i det utvidgade bolaget vara lägst SEK 6 miljoner kronor och högst SEK 15
miljoner kronor.
7. Personalen inom nuvarande interna IT-verksamhet i Sjöbo kommun ska vid utvidgat ägarskap
kunna överflyttas till IT kommuner i Skåne AB enligt bestämmelserna i LAS § 6b.
8. I den mån parterna inte erhåller godkännande i respektive kommunstyrelse ska denna
avsiktsförklaring vara utan verkan.
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Ägardirektiv

Befintligt ägardirektiv

Ägardirektiv 2019-2023 för IT
kommuner i Skåne Aktiebolag
Inledning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) är
ett samägt bolag med fyra ägare, Hörby kommun, Höörs
kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun.
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras
förväntningar på bolaget fram till 2023 och ska läsas
tillsammans med bolagsordningen. Det beskriver
inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget har för
ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska
bidra till. Vidare redovisar direktivet förväntningar på
ägarnas styrning och styrelsens arbete.
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets innehåll i
bolagets affärsplanering.

Förslag till nytt ägardirektiv
Samtliga loggor har lagts in.
Kommunneutralt typsnitt har valts i
originaldokumentet.
Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne
Aktiebolag
Kommentar: Ägardirektivet bör minst vara tre år.
Inledning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 5590672142) är ett samägt bolag med sex ägare,
Bromölla kommun, Hörby kommun, Höörs
kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och
Östra Göinge kommun.
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver
deras förväntningar på bolaget fram till 2025 och
ska läsas tillsammans med bolagsordningen. Det
beskriver inriktningen på bolagets uppdrag, den
roll bolaget har för ägarnas utveckling och den
samhällsnytta bolaget ska bidra till. Vidare
redovisar direktivet förväntningar på ägarnas
styrning och styrelsens arbete.
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets
innehåll i bolagets affärsplanering.

Bolagets syfte och uppdrag

Bolagets syfte och uppdrag

Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla
informations- och kommunikationsteknik för ägarnas
verksamheter och på så sätt öka tillgången till denna teknik
i samhället. Ägarna är därigenom både ägare till bolaget
och beställare av bolagets tjänster. Bakgrunden till
uppdraget är att ägarna har ett ansvar för att deras
verksamheter är välfungerande, robusta och stabila, men
att man som kommuner också har ett ansvar för att
samhällsservicen är konstant tillgänglig och att den
möjliggör för medborgarna att vara medskapande i
samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin livssituation.

Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla
informations- och kommunikationsteknik för
ägarnas verksamheter och på så sätt öka
tillgången till denna teknik i samhället. Ägarna är
därigenom både ägare till bolaget och beställare
av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är
att ägarna har ett ansvar för att deras
verksamheter är välfungerande, robusta och
stabila. Kommunerna har också ett ansvar för att
samhällsservicen är tillgänglig och att den
möjliggör för medborgarna att vara
medskapande i samhällsutvecklingen och ta
ansvar för sin livssituation.

Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag:
• Samordna inköp och ägande av informations- och
kommunikationsteknik. Resurseffektivitet för
ägarna och bolaget skapas när samordning sker i
inköp och systemägande.
• Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att
ägarna arbetar med gemensam informations- och
kommunikationsteknik skapas
samverkansmöjligheter ägarna emellan och
bolaget är en resurs i denna samverkan.

Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag:
• Samordna inköp och ägande av
informations- och kommunikationsteknik.
Resurseffektivitet för ägarna och bolaget
skapas när samordning sker i inköp och
systemägande.
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•

Bistå i förändringsledning inom de områden som
kräver stöd av informations- och
kommunikationsteknik. Kunskap i
förändringsledning behövs för att införa
informations- och kommunikationsteknik och
genom att driva förändringsledning gemensamt,
mellan ägarna och med bolaget, samordnas
kompetenser och resurser.

•

•

Vara en resurs för ägarna i samverkan.
Genom att ägarna arbetar med
gemensam informations- och
kommunikationsteknik skapas
samverkansmöjligheter ägarna emellan
och bolaget är en resurs i denna
samverkan.
Bistå i förändringsledning inom de
områden som kräver stöd av
informations- och kommunikationsteknik.
Kunskap i förändringsledning behövs för
att införa informations- och
kommunikationsteknik och genom att
driva förändringsledning gemensamt,
mellan ägarna och med bolaget,
samordnas kompetenser och resurser.

Likabehandlingsprincipen gäller i relationen till
ägarna vilket innebär att bolagets resurser ska
komma alla ägare tillgodo.

Bolagets inriktning till 2023

Bolagets inriktning till 2023

Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att:
• Tillgången till informations- och
kommunikationsteknik ökar till 2023.
Medborgarnas livsmiljö och samhällets
infrastruktur blir allt mer beroende av
informations- och kommunikationsteknik. Det
finns således en vinning i att öka tillgången till
denna teknik för att stimulera en välfärdsteknologi
som bidrar till en social och ekonomisk
samhällsutveckling.
• Säkerställa att informations- och
kommunikationstekniken är tillgänglig, hanteras
säkert och är robust mot inre som yttre påverkan.
Tekniken ska vara användarvänlig med hög
säkerhet och framtagen under miljömässigt,
socialt och ekonomiskt ansvarsfulla förhållanden.
• Effektiv energianvändning i bolaget och i ägarnas
verksamheter.
Bolaget ska initiera energieffektivisering och
cirkulärt tänk för att utifrån sitt uppdrag bidra till
en god natur och miljö.
• Samverkan och verksamhetsutveckling inom
ägarkoncernerna.
Bolaget ska stödja god samverkan i
verksamhetsutveckling mellan ägarna samt
mellan ägarna och bolaget. Bolaget ska ha
förmåga att stödja ägarna i den
förändringsledning som behövs för att införa ny
teknik och beteenden på ett robust sätt.

Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att:
• Tillgången till informations- och

Genom denna inriktning uppnås följande samhällsmål:

kommunikationsteknik ökar till 2023.

•

•

•

Medborgarnas livsmiljö och samhällets
infrastruktur blir allt mer beroende av
informations- och
kommunikationsteknik. Det finns således
en vinning i att öka tillgången till denna
teknik för att stimulera en
välfärdsteknologi som bidrar till en social
och ekonomisk samhällsutveckling.
Säkerställa att informations- och
kommunikationstekniken är tillgänglig,
hanteras säkert och är robust mot inre
som yttre påverkan.
Tekniken ska vara användarvänlig med
hög säkerhet och framtagen under
miljömässigt, socialt och ekonomiskt
ansvarsfulla förhållanden.
Effektiv energianvändning i bolaget och i
ägarnas verksamheter.
Bolaget ska, utifrån sitt uppdrag, bidra till
god natur, miljö och klimat genom att
arbeta för energieffektiva lösningar och
cirkulärt tänk i ägarnas verksamheter.
Samverkan och verksamhetsutveckling
inom ägarkoncernerna.
Bolaget ska stödja god samverkan i
verksamhetsutveckling mellan ägarna
samt mellan ägarna och bolaget. Bolaget
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ska ha förmåga att stödja ägarna i den
förändringsledning som behövs för att
införa ny teknik och beteenden på ett
robust sätt.
Genom denna inriktning uppnås följande
samhällsmål:

Principer för bolaget

Inga förslag på revideringar

Utgångspunkt
• Bolaget arbetar nära ägarna och utför uppdragen
utifrån den behovsbild som ägarna kommunicerar.
• Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning som
innebär att bolagets tillgångar, som är
ekonomiska, humana, miljömässiga och
intellektuella, ska värnas samt utvecklas på ett
balanserat sätt.
• Bolaget har att se till kommunkoncernernas bästa
genom att ha fokus på resurseffektivitet och
undvika suboptimering. För att lyckas behöver
bolaget, genom dess styrelse, ledning och
medarbetare, ha goda insikter i det kommunala
uppdraget och förståelse för ägarnas
verksamheter och utmaningar.
Verksamhetsmässiga principer
I utförandet av uppdraget har bolaget ett förhållningssätt
där bolaget:
• Skapar värde till ägarna och samhället genom att
se till ägarens intresse och vara en medaktör för
att hantera sociala behov.
• Förstår intressenterna genom att arbeta med
intressentdialoger och utifrån förståelsen
analysera effekter på bolagets strategier och
beteenden.
• Värna integritet. Agera för robusta och säkra
system, samt vara ärlig, framåtriktad och pålitlig.
• Säkra kompetensen genom att både ha förmåga
att utföra uppdraget och bidra med analyser samt
lösningsorienterade frågeställningar.
• Säkra god kommunikation genom att vara öppen,
pålitlig och informera om väsentliga frågor.
Ekonomiska principer
3

•

•
•
•
•

Bolaget ska på såväl kort som lång sikt sträva efter
en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att
säkerställa att ägarnas intentioner avseende den
strategiska kommunnyttan med ägandet uppnås.
Alla tillgångar som går över till bolaget ska
förvärvas av bolaget till bokfört värde.
Bolaget debiterar ägarnas förvaltningar och bolag
enligt fastställd prislista månadsvis.
Bolaget ska efterleva självkostnadsprincipen.
Bolaget ska samverka med Hörby kommun i
finansiella frågor i enlighet med Hörby kommuns
finanspolicy. Ägarna går i borgen efter ägarandel
för de lån som bolaget tecknar och
borgensavgiften följer de principer som gäller i
Hörby kommun.

Styrning och ledning
Värdeskapande styrelsearbete
Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande genom att
styrelsen:
• Formulerar strategiska mål för verksamheten.
Styrelsens strategiska planering harmoniserar
med ägarnas strategiska inriktning för
verksamhetsutveckling och informationsteknik.
Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och
ägarnyttan även om ledamöterna har andra
befattningar inom ägarnas verksamheter.
• Agerar för att bolagets tillgångar värdesäkras.
Styrelsen arbetar med flera tillgångar som
exempelvis finansiellt kapital och anläggningar,
förtroende, natur och miljö, humankapital och
intellektuellt kapital. Det senare avser arbetssätt
och rutiner tillika algoritmer och andra
informationskomponenter.
• Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett affärsetiskt
beteende. Företagsstyrningen lever upp till lagar

•

Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att
bereda vinst åt aktieägarna och ska i
tillämpliga fall tillämpa
självkostnadsprincipen.

Redaktionell ändring som förtydligar att bolagets
budget ska spegla ägarnas gemensamma plan för
verksamhetsutveckling (dvs planen som beskriver
vilka frågor/projekt ägarna ska driva gemensamt)

Styrning och ledning
Värdeskapande styrelsearbete

Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande
genom att styrelsen:
• Formulerar strategiska mål för
verksamheten. Styrelsens strategiska
planering harmoniserar med ägarnas
gemensamma strategiska inriktning för
verksamhetsutveckling och
informationsteknik. Styrelsen har att
utforma bolagets budget utifrån denna
gemensamma inriktning. Styrelsen har
vidare att se till bolagets bästa och
ägarnyttan även om ledamöterna har
4

•

•

och normer samt motverkar förtroendeskadliga
aktiviteter.
Följer upp och utvärderar bolagets prestationer.
Detta kan gälla mot uppsatta mål, mot att
övervaka att bolagets finansiella och sociala
ställning är tillfredsställande och mot att tillse att
medelsförvaltningen och hantering av
ekonomiska, juridiska, sociala och/eller
miljömässiga risker är tillfredsställande. I detta
arbete säkerställs att intressenters synpunkter blir
ett underlag i den återkommande riskanalys som
bolaget genomför.
Utvärderar sitt arbete och identifierar kommande
kompetensbehov inom styrelsen.

Styrelsearbetet är dokumenterat och styrelsen arbetar
med:
• Affärsplan
• Arbetsordning med årsarbetsplan
• Rapportinstruktion
• Vd-instruktion
• Inriktning för riskhantering, alternativ intern
kontrollplan
• Prissättnings- och debiteringsmodeller
• Styrelse- och vd utvärdering
Verksamhetsstyrning
Styrelsen har att utforma organisationen på det mest
funktionella sättet för att tillgodose bolagets uppdrag och
inriktning.
Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av
verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet till
arbetsgivarorganisationen Pacta.
Bemanning och arvodering
Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas
organisationer. De utses av respektive
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför
uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. En
suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för
en styrelseledamot som utsetts av samma part.

•

•

•

•

andra befattningar inom ägarnas
verksamheter.
Agerar för att bolagets tillgångar
värdesäkras. Styrelsen arbetar med flera
tillgångar som exempelvis finansiellt
kapital och anläggningar, förtroende,
natur och miljö, humankapital och
intellektuellt kapital. Det senare avser
arbetssätt och rutiner tillika algoritmer
och andra informationskomponenter.
Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett
affärsetiskt beteende. Företagsstyrningen
lever upp till lagar och normer samt
motverkar förtroendeskadliga aktiviteter.
Följer upp och utvärderar bolagets
prestationer. Detta kan gälla mot
uppsatta mål, mot att övervaka att
bolagets finansiella och sociala ställning
är tillfredsställande och mot att tillse att
medelsförvaltningen och hantering av
ekonomiska, juridiska, sociala och/eller
miljömässiga risker är tillfredsställande. I
detta arbete säkerställs att intressenters
synpunkter blir ett underlag i den
återkommande riskanalys som bolaget
genomför.
Utvärderar sitt arbete och identifierar
kommande kompetensbehov inom
styrelsen.

Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av
verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet
till arbetsgivarorganisationen Sobona.
Bemanning och arvodering

Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från
ägarnas organisationer. De utses av respektive
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför
uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode.
En suppleant utsedd av en part kan endast träda
in i stället för en styrelseledamot som utsetts av
samma part.
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Rapportering och uppföljning till ägaren

Inga förslag till revideringar.

Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare,
marknad och omvärld ger en korrekt, rättvisande och
fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och
verksamhetsmässiga förutsättningar och risker.
Styrelsen rapporterar till ägarna utifrån principerna om
integrerad redovisning vilket innebär att styrelses rapport
till ägarna ger information om:
• I vilken grad bolagets strategiska mål nås
• Hur bolagets tillgångar förändras i värde
• Strategiska frågor för bolaget utifrån bolagets
omvärlds- och framtidsbild samt utifrån
intressenternas förväntningar på bolagets service
och tjänster.
• Hur styrelsen bedriver omvärldsanalys,
affärsstrategiska planeringen och riskhantering.
Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre
gånger om året. Rapporterna lämnas så att de harmonierar
med ägarnas tidplan för delår- och helårsredovisning
eftersom redovisning av bolagets verksamhet ingår i det
koncernbokslut ägarkommunerna har att upprätta.
Styrelsen ska också överlämna uppgift till ägarna gällande:
• Väsentliga risker bolaget exponeras för. Dessa
risker kan vara faktorer som påverkar robustheten
i IT-infrastrukturen, förtroendet för ägarens
verksamheter.
• Sammanställning av avtal och dess avtalsperiod
• Protokoll från bolagsstämmor,
revisionsberättelser och styrelsens protokoll ska
överlämnas till respektive kommunstyrelse.
Efter kallelse av respektive kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse ska styrelsens ordförande och VD lämna
information och rapporter om särskilt viktiga händelser och
planer.

Ägarstyrning och samspel till ägaren

Ägarstyrning och samspel till ägaren

Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare och aktiv
styrelse som särskiljer sina roller. I syfte att skapa goda
förutsättningar för bolaget arbetar ägaren parallellt både
med ägarrollen samt beställarrollen.

Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare
och aktiv styrelse som särskiljer sina roller. I syfte
att skapa goda förutsättningar för bolaget
arbetar ägaren parallellt både med ägarrollen
samt beställarrollen.

Bolaget som medaktör till ägarnas verksamhetsutveckling
styrs av dessa ägardirektiv och bolagsordningen. Bolagets
affärsstrategiska planering bygger på kommunernas
strategiska plan. Ägardialoger hålls kontinuerligt för att
säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna
styrdokument.
För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas
håller kommundirektörerna kontinuerliga ägarsamråd där
gemensamma frågor, strategier och förväntningar på

Bolaget som medaktör till ägarnas
verksamhetsutveckling styrs av dessa ägardirektiv
och bolagsordningen. Bolagets affärsstrategiska
planering bygger på kommunernas strategiska
plan. Ägardialoger hålls kontinuerligt för att
säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med
antagna styrdokument och inriktningar.
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bolaget diskuteras. Dessa kommuniceras på ägardialogerna
som hålls mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa
ägardialoger deltar även kommunstyrelsernas ordförande.
För att planera beställningar och identifiera stöd för att
driva förändring hålls beställarråd där tjänstepersoner inom
ägarnas verksamheter och bolagets medarbetare träffas.
Huvuddokument i bolagsstyrningen är:
• Ägardirektiv
• Bolagsordning
• Ägarnas strategiska plan som bolagsstyrelsen
omsätter till en affärsplan
Illustrationen visar ägarstyrningen

Kommunfullmäktiges kontroll över
verksamheten

För att ägarnas verksamhetsutveckling ska
samordnas håller kommundirektörerna
kontinuerliga ägarsamråd där gemensamma
frågor, strategier och förväntningar på bolaget
diskuteras. Resultatet kommuniceras på
ägardialogerna som hålls mellan ägarna och
bolagets ledning. På vissa ägardialoger deltar
även kommunstyrelsernas ordförande.

Illustrationen över ägarstyrningen tas bort

Inga förändringar föreslås.

Frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt ska
lyftas till ägaren och i vissa fall ska kommunfullmäktige i
respektive ägarkommun yttra sig i frågan. Exempel på
frågeställningar är:
• Större strategiska investeringar
• Andra investeringar eller åtgärder, som innebär ny
inriktning
• Förvärv eller försäljning av fast egendom
• Bildande av dotterbolag
• Förändrat ägande

Lekmannarevision

Inga förändringar

Efter samråd med bolagets ägare fastställer
kommunfullmäktige i Hörby grunder för arvode och andra
ersättningar till lekmannarevisorer samt motsvarande
suppleanter.
Bolaget ska bekosta och stå för utbetalning av den revision
som genomförs. Det inkluderar även kostnader för de
grundläggande granskningar och fördjupande
granskningar som utförs av lekmannarevisionens och dess
sakkunniga biträden. Detsamma gäller omkostnader för
upphandling av auktoriserade revisorer.

Direktivets fastställande och revidering

Direktivets fastställande och revidering

Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i respektive
ägarkommun. Direktivet tas upp minst en gång per år vid
ägarsamråden och uppdateras minst en gång per
mandatperiod.

Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i
respektive ägarkommun, samt bolagsstämman.
Ägarsamrådet ser över direktivet minst en gång
per år.
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Kommentar: har tagit bort krav på uppdatering
per mandatperiod.
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Ägardirektiv 2021 för IT kommuner i Skåne Aktiebolag
(org.nr 559067-2142)

Inledning
IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org. nr 559067-2142) är ett samägt bolag med sex ägare, Bromölla
kommun, Hörby kommun, Höörs kommun, Osby kommun, Sjöbo kommun och Östra Göinge
kommun.
Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget och ska läsas
tillsammans med bolagsordningen. Det beskriver inriktningen på bolagets uppdrag, den roll bolaget
har för ägarnas utveckling och den samhällsnytta bolaget ska bidra till. Vidare redovisar direktivet
förväntningar på ägarnas styrning och styrelsens arbete.
Bolagets styrelse har att arbeta in ägardirektivets innehåll i bolagets affärsplanering.

Bolagets syfte och uppdrag
Bolaget är ägarnas medaktör för att tillhandahålla informations- och kommunikationsteknik för
ägarnas verksamheter och på så sätt öka tillgången till denna teknik i samhället. Ägarna är därigenom
både ägare till bolaget och beställare av bolagets tjänster. Bakgrunden till uppdraget är att ägarna
har ett ansvar för att deras verksamheter är välfungerande, robusta och stabila. Kommunerna har
också ett ansvar för att samhällsservicen är tillgänglig och att den möjliggör för medborgarna att vara
medskapande i samhällsutvecklingen och ta ansvar för sin livssituation.
Utifrån syftet har bolaget tre särskilda uppdrag:
• Samordna inköp och ägande av informations- och kommunikationsteknik. Resurseffektivitet
för ägarna och bolaget skapas när samordning sker i inköp och systemägande.
• Vara en resurs för ägarna i samverkan. Genom att ägarna arbetar med gemensam
informations- och kommunikationsteknik skapas samverkansmöjligheter ägarna emellan och
bolaget är en resurs i denna samverkan.
• Bistå i förändringsledning inom de områden som kräver stöd av informations- och
kommunikationsteknik. Kunskap i förändringsledning behövs för att införa informations- och
kommunikationsteknik och genom att driva förändringsledning gemensamt, mellan ägarna
och med bolaget, samordnas kompetenser och resurser.
Likabehandlingsprincipen gäller i relationen till ägarna vilket innebär att bolagets resurser ska komma
alla ägare tillgodo.

Bolagets inriktning
Utifrån sitt uppdrag ska bolaget bidra till att:
• Tillgången till informations- och kommunikationsteknik ökar.
Medborgarnas livsmiljö och samhällets infrastruktur blir allt mer beroende av informationsoch kommunikationsteknik. Det finns således en vinning i att öka tillgången till denna teknik

•

•
•

för att stimulera en välfärdsteknologi som bidrar till en social och ekonomisk
samhällsutveckling.
Säkerställa att informations- och kommunikationstekniken är tillgänglig, hanteras säkert och
är robust mot inre som yttre påverkan.
Tekniken ska vara användarvänlig med hög säkerhet och framtagen under miljömässigt,
socialt och ekonomiskt ansvarsfulla förhållanden.
Effektiv energianvändning i bolaget och i ägarnas verksamheter.
Bolaget ska, utifrån sitt uppdrag, bidra till god natur, miljö och klimat genom att arbeta för
energieffektiva lösningar och cirkulärt tänk i ägarnas verksamheter.
Samverkan och verksamhetsutveckling inom ägarkoncernerna.
Bolaget ska stödja god samverkan i verksamhetsutveckling mellan ägarna samt mellan
ägarna och bolaget. Bolaget ska ha förmåga att stödja ägarna i den förändringsledning som
behövs för att införa ny teknik och beteenden på ett robust sätt.

Genom denna inriktning uppnås följande samhällsmål:

Principer för bolaget
Utgångspunkt
• Bolaget arbetar nära ägarna och utför uppdragen utifrån den behovsbild som ägarna
kommunicerar.
• Bolaget ska ha en god ekonomisk hushållning som innebär att bolagets tillgångar, som är
ekonomiska, humana, miljömässiga och intellektuella, ska värnas samt utvecklas på ett
balanserat sätt.
• Bolaget har att se till kommunkoncernernas bästa genom att ha fokus på resurseffektivitet
och undvika suboptimering. För att lyckas behöver bolaget, genom dess styrelse, ledning och
medarbetare, ha goda insikter i det kommunala uppdraget och förståelse för ägarnas
verksamheter och utmaningar.
Verksamhetsmässiga principer
I utförandet av uppdraget har bolaget ett förhållningssätt där bolaget:
• Skapar värde till ägarna och samhället genom att se till ägarens intresse och vara en
medaktör för att hantera sociala behov.
• Förstår intressenterna genom att arbeta med intressentdialoger och utifrån förståelsen
analysera effekter på bolagets strategier och beteenden.
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Värna integritet. Agera för robusta och säkra system, samt vara ärlig, framåtriktad och
pålitlig.
Säkra kompetensen genom att både ha förmåga att utföra uppdraget och bidra med analyser
samt lösningsorienterade frågeställningar.
Säkra god kommunikation genom att vara öppen, pålitlig och informera om väsentliga frågor.

Ekonomiska principer
• Bolaget ska på såväl kort som lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i
syfte att säkerställa att ägarnas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med
ägandet uppnås.
• Alla tillgångar som går över till bolaget ska förvärvas av bolaget till bokfört värde.
• Bolaget debiterar ägarnas förvaltningar och bolag enligt fastställd prislista månadsvis.
• Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna och ska i tillämpliga
fall tillämpa självkostnadsprincipen.
• Bolaget ska samverka med Hörby kommun i finansiella frågor i enlighet med Hörby kommuns
finanspolicy. Ägarna går i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar och
borgensavgiften följer de principer som gäller i Hörby kommun.

Styrning och ledning
Värdeskapande styrelsearbete
Styrelsearbetet är aktivt och värdeskapande genom att styrelsen:
• Formulerar strategiska mål för verksamheten. Styrelsens strategiska planering harmoniserar
med ägarnas gemensamma strategiska inriktning för verksamhetsutveckling och
informationsteknik. Styrelsen har att utforma bolagets budget utifrån denna gemensamma
inriktning. Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och ägarnyttan även om ledamöterna
har andra befattningar inom ägarnas verksamheter.
• Agerar för att bolagets tillgångar värdesäkras. Styrelsen arbetar med flera tillgångar som
exempelvis finansiellt kapital och anläggningar, förtroende, natur och miljö, humankapital
och intellektuellt kapital. Det senare avser arbetssätt och rutiner tillika algoritmer och andra
informationskomponenter.
• Säkerställer att bolaget drivs utifrån ett affärsetiskt beteende. Företagsstyrningen lever upp
till lagar och normer samt motverkar förtroendeskadliga aktiviteter.
• Följer upp och utvärderar bolagets prestationer. Detta kan gälla mot uppsatta mål, mot att
övervaka att bolagets finansiella och sociala ställning är tillfredsställande och mot att tillse att
medelsförvaltningen och hantering av ekonomiska, juridiska, sociala och/eller miljömässiga
risker är tillfredsställande. I detta arbete säkerställs att intressenters synpunkter blir ett
underlag i den återkommande riskanalys som bolaget genomför.
• Utvärderar sitt arbete och identifierar kommande kompetensbehov inom styrelsen.
Verksamhetsstyrning
Styrelsen har att utforma organisationen på det mest funktionella sättet för att tillgodose bolagets
uppdrag och inriktning.
Samråd ska ske med ägarna vid rekrytering av verkställande direktör. Bolaget ska vara anslutet till
arbetsgivarorganisationen Sobona.
Bemanning och arvodering
Styrelsen bemannas av tjänstepersoner från ägarnas organisationer. De utses av respektive
kommunfullmäktige. Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av tjänst utgår inget arvode. En
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suppleant utsedd av en part kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som utsetts av
samma part.
Rapportering och uppföljning till ägaren
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare, marknad och omvärld ger en korrekt,
rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och verksamhetsmässiga
förutsättningar och risker.
Styrelsen rapporterar till ägarna utifrån principerna om integrerad redovisning vilket innebär att
styrelses rapport till ägarna ger information om:
• I vilken grad bolagets strategiska mål nås.
• Hur bolagets tillgångar förändras i värde.
• Strategiska frågor för bolaget utifrån bolagets omvärlds- och framtidsbild samt utifrån
intressenternas förväntningar på bolagets service och tjänster.
• Hur styrelsen bedriver omvärldsanalys, affärsstrategiska planeringen och riskhantering.
Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre gånger om året. Rapporterna lämnas så
att de harmonierar med ägarnas tidplan för delår- och helårsredovisning eftersom redovisning av
bolagets verksamhet ingår i det koncernbokslut ägarkommunerna har att upprätta.
Styrelsen ska också överlämna uppgift till ägarna gällande:
• Väsentliga risker bolaget exponeras för. Dessa risker kan vara faktorer som påverkar
robustheten i IT-infrastrukturen, förtroendet för ägarens verksamheter.
• Sammanställning av avtal och dess avtalsperiod.
• Protokoll från bolagsstämmor, revisionsberättelser och styrelsens protokoll ska överlämnas
till respektive kommunstyrelse.
Efter kallelse av respektive kommunfullmäktige eller kommunstyrelse ska styrelsens ordförande och
VD lämna information och rapporter om särskilt viktiga händelser och planer.

Ägarstyrning och samspel till ägaren
Bolagets styrning karakteriseras av aktiv ägare och aktiv styrelse som särskiljer sina roller. I syfte att
skapa goda förutsättningar för bolaget arbetar ägaren parallellt både med ägarrollen samt
beställarrollen.
Bolaget som medaktör till ägarnas verksamhetsutveckling styrs av dessa ägardirektiv och
bolagsordningen. Bolagets affärsstrategiska planering bygger på kommunernas strategiska plan.
Ägardialoger hålls kontinuerligt för att säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna
styrdokument och inriktningar.
För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas håller kommundirektörerna kontinuerliga
ägarsamråd där gemensamma frågor, strategier och förväntningar på bolaget diskuteras. Resultatet
kommuniceras på ägardialogerna som hålls mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa
ägardialoger deltar även kommunstyrelsernas ordförande.

Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten
Frågor som är av principiell karaktär eller av större vikt ska lyftas till ägaren och i vissa fall ska
kommunfullmäktige i respektive ägarkommun yttra sig i frågan. Exempel på frågeställningar är:
• Större strategiska investeringar
• Andra investeringar eller åtgärder, som innebär ny inriktning
4
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Förvärv eller försäljning av fast egendom
Bildande av dotterbolag
Förändrat ägande

Lekmannarevision
Efter samråd med bolagets ägare fastställer kommunfullmäktige i Hörby grunder för arvode och
andra ersättningar till lekmannarevisorer samt motsvarande suppleanter.
Bolaget ska bekosta och stå för utbetalning av den revision som genomförs. Det inkluderar även
kostnader för de grundläggande granskningar och fördjupande granskningar som utförs av
lekmannarevisionens och dess sakkunniga biträden. Detsamma gäller omkostnader för upphandling
av auktoriserade revisorer.

Direktivets fastställande och revidering
Ägardirektivet antas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun, samt av bolagsstämman.
Ägarsamrådet ser över direktivet minst en gång per år.
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Datum

2021-07-28
Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Sammanträdesplan 2022
Dnr KS/2021:266 000

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige
För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunfullmäktige:
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 kommunstyrelsen:
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
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
För året 2022 godkänns följande sammanträdesdatum avseende kommunstyrelsens
arbetsutskott:

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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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.

Amra Eljami

Robin Skoglund

Kanslichef

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ledamöter/ersättare
Kommunfullmäktiges ledamöter/ersättare
Kansliet

OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPLAN 2022
FÖRSLAG - ej fastställd, VERSION 3.1 (ändrad den 16 juni 2021)

Politiskt organ
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7
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21 7)
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Miljö- och byggnämndens beredning
Miljö- och byggnämnden
torsdagar kl. 8:30
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott, tisdagar kl. 8:30
Barn- och utbildningsnämnd
tisdagar kl. 8:30
Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott, onsdagar kl. 8:30
Samhällsbyggnadsnämnden,
onsdagar kl. 13.00
Hälsa- och omsorgsnämndens
individutskott, torsdagar kl. 13:00
ssHälsa- och omsorgsnämnden
torsdagar kl. 13:30
Näringslivsråd tisdagar kl. 08:30
Personaldelegationen
i anslutning till KSau ca kl. 08:00
Kommunstyrelsens individutskott,
onsdagar förmiddagen
Kommunstyrelsens arbetsutskott,
onsdagar kl. 8:30
Kommunstyrelsen
onsdagar kl. 10:00
Kommunfullmäktige
måndagar kl. 18:30
Valnämnden

12 em

9

9

6

4

1

12

23 3)

23 4)

27

18 6b)

21 6c) tisd

9 3)

6 4)

11 6a)
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7 6c)
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23 2, 6d)

28 3)

25 4)

20 5) 6b)

5

24 7)

21 8)

26
14
18

15

6
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16

27

Fotnoter:
5)

Budget 2023, flerårsplan 2024–2025 – KS den 1/6 och KF den 20/6 (Före valet)
Alternativt KS 2/11 och KF 2/11 (Efter valet)

6)

Budgetuppföljningar: a)mars b)april, c)maj, d)oktober - uppföljningen b)april till KS den 1/6 och KF den 20/6
uppföljningarna för: a)mars tas i nämnderna, c)maj och d)oktober tas i KS

Beslut om tilläggsbudget – KS den 9/3 och KF den 28/3

7)

Delårsbokslut per 31 augusti – KS den 5/10 samt KF den 24/10

Års och koncernredovisning – KS den 9/3 och KF den 28/3
Alternativt - KS den 6/4 samt KF den 25/4 (revisorerna)

8)

Beslut om skattesats 2023 – KF den 21/11

1)

Beslut om budgetanvisningar – KS den 2/11

2)

Beslut om nämndplan 2023 – KS den 23/11

3)
4)
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Datum

2021-07-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Amra Eljami
0479528166
amra.eljami@osby.se

Kommunalt partistöd 2022 samt redovisning av kommunalt
partistöd 2020
Dnr KS/2021:49 040

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

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 kronor. Fördelat på de sju (7) politiska partier
som har mandat i kommunfullmäktige, 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
Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Ärendet berör ej barn.
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 partistödet.

-

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

-

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

Kommunfullmäktige antog den 9 september 2019, § 85 ”Regler för kommunalt partistöd
Osby kommun”. Av dessa regler framgår bland annat följande: en mottagare av
kommunalt partistöd, det vill säga den juridiska person 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
redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom angiven tid betalas inte något
kommunalt partistöd ut för nästkommande år, det vill säga för nu aktuellt fall för 2022.
Vare sig redovisningens innehåll eller granskningsrapporten ska läggs till grund för något
beslut/ställningstagande från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 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 kommunalt partistöd elva (11)
prisbasbelopp1, året före utbetalningsåret. Det kommunala partistödet består av dels ett
grundstöd om sex (6) procent2 av prisbasbeloppet 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.
Samtliga politiska partier som tog emot kommunalt partistöd under 2020 har, inom den i
kommunallagen och i de av kommunfullmäktige fastställda reglerna föreskrivna tiden,
11 x 47.600 kr (prisbasbelopp för 2021, SCB) = 523.600 kronor
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
1
2

Sida

3(4)

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 kommunalt 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
Socialdemokraterna, 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
Sverigedemokraterna, 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 Liberalerna,
inkommen 2021-06-29.

Johanna Lindhe

Amra Eljami

Administrativ chef

Kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Sida

4(4)

Kommunfullmäktige
Kanslichef, Amra Eljami

Från: Leif Holmberg, Osbybostäder <Leif.holmberg@osbybostader.se>
Skickat: den 11 maj 2021 14:21
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@osby.se>
Ämne: Yttrande parkeringsnorm
Hej,
Yttrande från Osbybostäder i rött.

1 Syfte
Parkeringsnormens syfte är att reglera vilket antal parkeringsplatser för personbilar som ska finnas
när bostäder tillskapas genom flerbostadshus i Osby tätorts centrala delar.
Inga kommentarer, det fungerar bra.

2 Bakgrund
Detta dokument är styrande för kommunens och ska användas i plan- och bygglovsprocessen.
Målsättningen är att parkeringsnormen ska leda till bra parkeringslösningar för boende och
därmed också goda parkeringsmöjligheter för besökare i Osby centrum.
Parkeringsnormen är kortfattad och omfattar endast boendeparkering inom Osbys centrum. Om
behov uppkommer om mer omfattande reglering kan normen succesivt byggas på med
bestämmelser via nytt beslut i kommunfullmäktige.
Inga kommentarer, det fungerar bra.

3 Parkeringsnorm
Vid tillskapande av lägenheter i flerbostadshus inom Osby centrum ska det finns minst 0,8
parkeringsplatser per lägenhet, se avgränsning i kartan. Om tillräckligt antal parkeringsplatser inte
kan ordnas inom fastigheten kan parkeringsköp göras.
Här anser Osbybostäder att lättnader kan göras utifrån åtgärder som minskar beroendet av bil
såsom bilpool, närhet till kollektivtrafik, cykelparkering etc.
Vi tänker oss att beroende på närheten till kollektivtrafik (buss och tåg) så får man en p-norms
reducering med bilpool på ca 20-30%.

Med vänliga hälsningar
Leif Holmberg
Projektchef
Osbybostäder AB
leif.holmberg@osbybostader.se
0709-318129
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Samhällsbyggnad
Mathias Karlsson
0479528122
mathias.karlsson@osby.se

Parkeringsnorm för Osby centrum
Dnr SBN/2021:83

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta parkeringsnormen för Osby
centrum daterad 2021-05-26.
Barnkonsekvensanalys
Bedöms inte vara aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 april att skicka förslag på en
parkeringsnorm för Osby centrum på remiss. Remissen var ute mellan 26 april och 21
maj. Remissvar har inkommit från Osbybostäder, Moderaterna i Osby samt miljö- och
byggnämnden.
Utifrån remissvaren har nedanstående förändringar gjorts i förslaget till parkeringsnorm
för Osby centrum:
Parkeringsnormen har kompletterats med skrivning om möjlighet att frångå normen vid
bygglovsgivning om sökande i egen parkeringsutredning kan visa att behovet av
parkeringsplatser är mindre än vad normen anger. Kan t ex vara då fastighetsägaren
erbjuder hyresgästerna bilpool.
Förtydligande har gjort i parkeringsnormen om att det i normen på 0,8 parkeringsplatser
per lägenhet också ingår behovet av besöksparkeringar samt parkeringsplats för personer
med funktionsnedsättning i direkt anslutning till flerbostadshusets entré.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post
samhallsbyggnad@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Sida
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Beslutsunderlag
Förslag till Parkeringsnorm för Osby centrum 2021-05-26
Remissvar från Osbybostäder
Remissvar från Moderaterna i Osby
Remissvar från miljö- och byggnämnden

Mathias Karlsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Mathias Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkeringsnorm
Policy

Beslutad av:
Framtagen av:
Uppdaterad:

<Beslutad av>
Mathias Karlsson 20210526

Beslutsdatum:
Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef
Diarienummer:
Giltighetstid
Tillsvidare

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät.

Parkeringsnorm

Datum

1 Syfte
Parkeringsnormens syfte är att reglera vilket antal parkeringsplatser för
personbilar som ska finnas när bostäder tillskapas genom flerbostadshus i
Osby tätorts centrala delar.

2 Bakgrund
Detta dokument är styrande för kommunens och ska användas i plan- och
bygglovsprocessen. Målsättningen är att parkeringsnormen ska leda till bra
parkeringslösningar för boende och därmed också goda
parkeringsmöjligheter för besökare i Osby centrum.
Parkeringsnormen är kortfattad och omfattar endast boendeparkering inom
Osbys centrum. Om behov uppkommer om mer omfattande reglering kan
normen succesivt byggas på med bestämmelser via nytt beslut i
kommunfullmäktige.

3 Parkeringsnorm
Vid tillskapande av lägenheter i flerbostadshus inom Osby centrum ska det
finns minst 0,8 parkeringsplatser per lägenhet, se avgränsning i kartan. I
kravet på antalet parkeringar per lägenhet ingår behovet av
besöksparkeringar samt behovet av parkeringsplats för personer med
funktionsnedsättning i direkt anslutning till flerbostadshusets entré.
Undantag från parkeringsnormen kan göras om byggherren i en
parkeringsutredning visar att behovet av parkeringsplatser är mindre än vad
normen anger, kan t ex vara då fastighetsägaren erbjuder hyresgästerna
bilpool. Om tillräckligt antal parkeringsplatser inte kan ordnas inom
fastigheten kan behovet lösas via parkeringsköp.

Sida
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Parkeringsnorm

Datum
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Datum

2021-08-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30
Dnr KS/2021:263 000

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
-

Återrapportering verkställigheten av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-0101 – 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 sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet 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 kommunstyrelsen under den
senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen 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 202101-01 – 2021-06-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslienheten.

Besöksadress Västra
Storgatan 35
Postadress
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809
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Amra Eljami

Robin Skoglund

Kanslichef

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kansliet

2021-07-15

Återrapportering av kommunstyrelsens beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30 samt uppföljning ej verkställda beslut
2020-07-01 – 2020-12-31
Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2020-01-01 – 2020-06-30
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärende

När gavs uppdraget?

Fastighetsförvärv,
Grossören 7
KS/2020:423

KS 2020-11-25, § 198

När ska detta
verkställas/beslutas?
Ej angivet

Hyresavtal LSS (Calcio) med
komplettering byggnation i
egen regi
KS/2020:458

KS 2020-12-14, § 2019

Ej angivet

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Förvaltningschefen för
X
samhällsbyggnadsförvaltningen
får i uppdrag att undersöka och
komplettera ärendet med
möjligheten till förvärv av
Grossören 8.
Samhällsbyggnadsförvaltningen X
får i uppdrag att bygga ett LSSboende med åtta lägenheter
med tillhörande funktioner i
egen regi.

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar
Ärende

När gavs uppdraget?

Fastighetsförvärv Lönsboda
46:57
KS/2020:357

KS 2020-10-07, § 154

Organisationsformer för
kommunal räddningstjänst
KS/2019:45

KS 2020-10-07, § 158

När ska detta
verkställas/beslutas?
Ej angivet.

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Kommundirektören fick i
X
uppdrag att underteckna
köpebrev och slutföra köpet för
fastigheten Lönsboda 46:57.
Kommunstyrelsens
X
arbetsutskott får i uppdrag att
besluta om justeringar av
befintligt avtal.

2021-07-15

Överenskommelse
avseende
signalskyddschefsanasvar
KS/2020:394

KS 2020-10-28 § 170

Osby kommuns politiska
organisation från och med
2021-01-01
KS/2020:318

KS 2020-10-28, § 179

Kommunstyrelsens ordförande
och kommundirektören får i
uppdrag att underteckna
avtalet.
Kommundirektören får i
uppdrag att teckna
överenskommelse med
Länsstyrelsen i Skåne avseende
signalskyddschefsansvar.
HR-chefen får i uppdrag att se
över arvodesreglementet så att
nämndernas presidier får
samma arvode för ett
arbetsutskott som vid en
beredning.

X

Verkställt KS 2021-03-10, §
23

Återrapportering av perioden 2021-01-01-2021-06-30
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärende

När gavs uppdraget?

Kompletterande
budgetanvisningar inför
budget 2022, Dnr
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32

När ska detta
verkställas/beslutas?
Till budgetberedningen

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Förvaltningarna får i uppdrag
att i samråd med nämnden
presentera
budgetförslag inför
budgetberedningen som utgår
från budgetram
2021 med
konsekvensbeskrivningar för
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö,
invånare.

X

2021-07-15
Arbetsmiljörapport 2020,
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87

Ej angivet

Respektive nämnd får i
uppdrag att analysera
resultatet för sin för-valtning
samt ta fram ev. åtgärder.

X

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Hälsa- och omsorgsnämnden (Hälsa- och välfärdsnämnden tom 2021-03-31)
Ärende

När gavs uppdraget?

Kompletterande
budgetanvisningar inför
budget 2022, Dnr
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32

När ska detta
verkställas/beslutas?
Till budgetberedningen

Förvaltningarna får i uppdrag Verkställt 2021-05-27
att i samråd med nämnden
presentera
budgetförslag inför
budgetberedningen som
utgår från budgetram
2021 med
konsekvensbeskrivningar för
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö,
invånare.
Hälsa- och
omsorgsnämnden får i
uppdrag att presentera
budgetförslag för LSSverksamheten utbrutet från
budgetram 2021.

2021-07-15

Arbetsmiljörapport 2020,
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87

Ej angivet

Respektive nämnd får i
uppdrag att analysera
resultatet för sin för-valtning
samt ta fram ev. åtgärder.

Ej verkställt

Ärende

När gavs uppdraget?

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Kompletterande
budgetanvisningar inför
budget 2022, Dnr
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32

När ska detta
verkställas/beslutas?
Till budgetberedningen

Arbetsmiljörapport 2020,
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87

Ej angivet

Respektive nämnd får i
uppdrag att analysera
resultatet för sin för-valtning
samt ta fram ev. åtgärder.

X

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningarna får i uppdrag X
att i samråd med nämnden
presentera
budgetförslag inför
budgetberedningen som
utgår från budgetram
2021 med
konsekvensbeskrivningar för
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö,
invånare.

Miljö- och byggnämnden
Ärende

2021-07-15
Kompletterande
budgetanvisningar inför
budget 2022, Dnr
KS/2020:284

KS 2021-03-10, § 32

Till budgetberedningen

Förvaltningarna får i uppdrag X
att i samråd med nämnden
presentera
budgetförslag inför
budgetberedningen som
utgår från budgetram
2021 med
konsekvensbeskrivningar för
påverkan på politiska mål,
medarbetare/arbetsmiljö,
invånare.

Arbetsmiljörapport 2020,
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87

Ej angivet

Respektive nämnd får i
uppdrag att analysera
resultatet för sin för-valtning
samt ta fram ev. åtgärder.

X

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar
Ärende

När gavs uppdraget?

Medborgarförslag – Tydliga KS 2021-01-27, § 8
informationsskyltar vid våra
fornminnen – Lennart
Ohlsson, Dnr KS/2019:101

Reglemente – Utvecklat
KS 2021-01-27, § 11
samarbete med näringslivet
och implementering av

När ska detta
verkställas/beslutas?
Ej angivet

Ej angivet

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Samhällsbyggnadsenheten får i
X
uppdrag att kontakta
hembygdsföreningar,länsmuseet,
kultur och fritid och
förslagslämnaren för hjälp med
utforming av information samt
val av platser
Kommunstyrelseförvaltningen
X
får i uppdrag att ta fram en
årsplanering för näringslivsrådet

2021-07-15
näringslivet, Dnr
KS/2020:115
Ägardirektiv, bolagsordning
och utredning om
koncernbildning, Dnr
KS/2020:451

KS 2021-01-27, § 14

1 juni 2021

Kommunstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att göra en översyn
av bolagsordningar och
ägardirektiv för de helägda
kommunala bolagen.
Kommundirektören får uppdrag
att underteckna
medfinansieringsavtalet
Kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande får i
uppdrag att underteckna
årsredovisningar

Ej verkställt

Avtal för medfinansiering –
Objekt i cykelvägsplanen,
Dnr KS/2021:125
Årsredovisningar stiftelser
2020, Dnr KS/2021:97

KS 2021-04-21, § 48

Ej angivet

2021-04-21, § 54

Ej angivet

Svar på revisionens
granskning om
projektstyrning, Dnr
KS/2021:59

KS 2021-04-21, § 57

30 september 2021

Kommunstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att revidera
principerna
för investeringshantering i
samråd med
samhällsbyggnadsnämnden
senast till den 30 september
2021.

X

Arbetsmiljörapport 2020,
Dnr KS/2021:114

KS 2021-05-26, § 87

Ej angivet

HR-chefen får i uppdrag att
bryta ner det övergripande
resultatet till respektive
nämnd/förvaltning.

Resultatet har brutits ner
och skickats till
respektive
förvaltningschef.

HR-chefen får i uppdrag att ta
fram och verkställa åtgärder
utifrån rapportens slutsats.

Ej Verkställt

X
Verkställt
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Datum

2021-08-05
Kommunstyrelseförvaltningen
Robin Skoglund
0709318341
robin.skoglund@osby.se

Återrapportering verkställighet för kommunfullmäktiges beslut
perioden 2021-01-01 - 2021-06-30
Dnr KS/2021:262 000

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen
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 sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt,
skälen till detta samt när beslutet 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 kommunstyrelsen under den
senaste
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan
förväntas verkställas. Redovisningen 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 – 202106-30”, daterad den 15 juli 2021 från kanslienheten

Besöksadress Västra
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Amra Eljami

Robin Skoglund

Kanslichef

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kansliet

2021-07-15

Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut perioden 2021-01-01 – 2021-06-30, inklusive uppföljning av perioden
2020-07-01 – 2020-12-31
Uppföljning av de ärenden som ej har blivit verkställda under rapporteringsperioden 2020-07-01 – 2020-12-31
Ärende

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?
Ej angivet

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Osby kommuns politiska
organisation från och med
2021-01-01, Dnr
KS/2020:318

KF 2020-11-23, § 141

HR-chefen får i uppdrag att
se över arvodesreglementet
så att nämndernas presidier
får samma arvode för ett
arbetsutskott som vid en
beredning.

Verkställt

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Återrapportering av perioden 2021-01-01 – 2021-06-30
Samhällsbyggnadsnämnden
Ärende

Barn- och utbildningsnämnden
Ärende

Hälsa- och omsorgsnämnden (Hälsa- och välfärdsnämnden tom 30 mars 2021)
Ärende

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?

2021-07-15

Miljö- och byggnämnden
Ärende

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

När gavs uppdraget?

När ska detta
verkställas/beslutas?

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Kommentarer:

Verkställt/Ej verkställt

Kommunstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att ta fram en
årsplanering

X

Kommundirektören får i
uppdrag att underteckna
medfinansieringsavtalet.

X

Kommunstyrelsen
Ärende

Tjänstepersoner/politiker inom samtliga förvaltningar
Ärende

När gavs uppdraget?

Reglemente – Utvecklat
samarbete med näringslivet
och implementering av
näringslivsråd, Dnr
KS/2020:115
Avtal för medfinansiering –
Objekt i cykelvägsplanen,
Dnr KS/2021:125

KF 2021-02-15, § 7

När ska detta
verkställas/beslutas?
Ej angivet

KF 2021-05-03, § 50

Ej angivet

