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OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(23)

KOMMUN Sammantradesdatum

2022-11-09

 

Kommunstyrelsen

Plats ochtid Sammantradesrum Osby klockan 08:30-11:33
Ajournering klockan 10:55-11:15

Beslutande Niklas Larsson (C), ordférande,
Daniel Landin (S)
Jonas Mattsson (SD)
Lotte Melin (C)

Johnny Ahlqvist (S)

Lars-Erik Svensson (M)

Agneta Malm (S)

Jörgen Nilsson (SD)
Lars-Anton Ivarsson (M)

Arne Gustavsson (S)
Hans Persson (SD)

David Mannheimer(L) tjänstgörande ersättare for Andreas Andersson (KD)
Lars Andreasson (S) tjänstgörande ersättare för Tommy Augustsson (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: Tjänstepersoner m.fl.:
Niklas Mauritzson (SD) Johanna Lindhe, ekonomi- och utvecklingschef

Ula Ekdahl (C) Margareta Persson Larsson, administrativ chef
Ingmar Bernthsson(S) Caroline Dahlman, kommunikatör

Kenneth Nordqvist (SD) Emma Frostensson, förvaltningschef
Karin Augustsson (S) Mathias Karlsson, förvaltningschef
Roger Neckelius (S)

Utsestill justerare Daniel Landin (S)

Justeringens plats ochtid Kansliet, Osby kommunhus, måndagen den 14 november 2022 klockan 13.00

Underskrift | f Lb
" rengekraterere VayA UA

OAsson

Ordförande

 

Paragrafer 207-224
 

 

 

 

 
Justerare C

/Daniel LandinSM

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen hartillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-11-02

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-15 Datum då anslaget tas ned 2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

3 f

Underskrift VayA AL

Margareta Persson Larsson

\
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Sammantradesdatum

KOMMUN 2022-11-09

 

Kommunstyrelsen

Arendelista

§ 207 Upprop och protokollets justering

§ 208 Godkännande av dagordning

$ 209 Anmälningar

$210 Anmälan om delegationsbeslut

§ 211 Information

§212 Återtagande av ansökan — Osby Ishockeyklubb

$213 Sammanträdesplan 2023

$ 214 Egenandelsprogram Kommunassurans

§215 Begäran om budgetmedel LSS

$216 Omfördelning av budgetmedel — vaktmästarorganisation

§ 217 Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen
från och med 1 januari 2023

$218 Investeringsbudget 2023

$219 Driftbudgetramar 2023

$220 Ram for upplaning fran och med 2023

§ 221 Borgensram fér de kommunala aktiebolagen 2023

§ 222 Férslag resultat-, balans- och kassaflédesbudget 2023 och

flerarsplan 2024-2025, daterad 2022-10-24

§ 223 Utdelning från de helägda kommunala bolagen

$ 224 Arvodesreglementet

\
TT Expedierat Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

KOMMUN 2022-11-09

 

Kommunstyrelsen

§ 207

Upprop och protokollets justering

Kommunstyrelsen utser Daniel Landin (S)till justerare, som tillsammans
med ordförande Niklas Larsson (C) justerar dagens protokoll.

Ordförande meddelar att justeringen äger rum måndagen den 14 november
2022, klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

 

Justerandes $& ign Expedierat Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

KOMMUN 2022-11-09

 

Kommunstyrelsen

§ 208

Godkannandeav dagordning

Kommunstyrelsensbeslut
- Dagordningen godkänns med dessa ändringar.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen medgeratt dessa extra ärende tas
upp under dagens sammanträde. Kommunstyrelsen medgerdetta.

Sammanfattning
Följande extra ärende önskas tas upp:
Arvodesreglementet

N
 

 

Justerandes sig Expedierat Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2022-11-09

Kommunstyrelsen

§ 209

Anmälningar

KS/2022:22 006

Kommunstyrelsens beslut

- Anmalningarnaläggstill handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsens sammanträde har följande handlingar inkommit:

KS/2022:22

Protokoll, styrelsemöte 2022-10-21, Osbybostäder
Protokoll, extra bolagsstämma 2022-10-21, Osbybostäder

KS/2022:158
Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2022 Osby kommun,
Sydarkivera

 

 

\
Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammantrddesdatum

2022-11-09

Kommunstyrelsen

\
Justerandessin

 

§ 210

Anmalan om delegationsbeslut

KS/2020:249 001

Kommunstyrelsensbeslut

- Anmälda delegationsbeslut godkanns

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut har anmälts till kommunstyrelsens sammanträde:

Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande
Antal delegationsbeslut: 1

Expedierat Utdragsbestyrkande

IU. | | | 
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Sammanträdesdatum

KOMMUN 2022-11-09

 

Kommunstyrelsen

§ 211

Information

- Petra Gummesson, kommundirektör, informerar kommunstyrelsen om

aktuella händelser inom kommunen. Bland annat tas det upp om

försäljning av BRIO-huset, arbetet med överförmyndarverksamheten,
trygghetsvandring i Osby den 22 november och om det nya

ärendehanteringsprogrammet Ciceron som ska ersätta nuvarande Lex.
Petra Gummesson informerar även om kommande utvecklingsdagar

medpolitiken som kommer äga rum i mars 2023.

\
Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

| oe ” | | |\

 



Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23)
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Kommunstyrelsen

§ 212

Återtagande av ansökan — Osby Ishockeyklubb

KS/2022:316

Niklas Larsson, ordförande, informerar om att Osby Ishockeyklubb medde-
lat att de inte har för avsikt att fortsätta med sin ansökan om borgensåta-
gande. Ansökan återtas och ärendet avslutas därmed.

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande
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2022-11-09

Kommunstyrelsen

\

Justerandessig

 

§ 213

Sammanträdesplan 2023

KS/2022:

Kommunstyrelsens beslut
- For aret 2023 godkanns féljande sammantradesdatum för

kommunstyrelsensarbetsutskott:

18 januari 2023
22 februari 2023
22 mars 2023
19 april 2023
17 maj 2023

15 juni 2023 (torsdag)
23 augusti 2023
20 september 2023

18 oktober 2023
15 november 2023
6 december 2023

- For året 2023 godkänns följande sammanträdesdatum för
kommunstyrelsen:

11 januari 2023
1 februari 2023

8 mars 2023

5 april 2023
3 maj 2023

31 maj 2023
28 juni 2023

6 september 2023
11 oktober 2023

1 november2023

29 november 2023

20 december 2023

Föreslå kommunfullmäktige
- För året 2023 godkänns följande sammanträdesdatum för

kommunfullmäktige:

20 februari 2023

27 mars 2023

24 april 2023
19 juni 2023

25 september 2023

30 oktober 2023

27 november 2023

11 december 2023

adsHY | |VA
Expedierat Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammantrddesdatum

2022-11-09

Kommunstyrelsen

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan har tagits fram för Osby kommuns
kommandepolitiska sammanträden för 2023. Kommunstyrelsens föreslås
fortsätta sammanträda på onsdagar klockan 08.30 likt kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Kommunfullmäktige föreslås ligga kvar på måndagar klockan 18.30.

Beslutsunderlag
Sammanträdesplan 2023, Osby kommun

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

 TT

 

Expedierat Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammantradesdatum

KOMMUN 2022-11-09

§ 214

Egenandelsprogram kommunassurans

KS/2022:59

Kommunstyrelsens beslut
- Osby kommun godkänneratt ägarkommunerna gemensamt uppdrar at

Kommunassuransatt, för ägarkommuner som beslutatatt delta, tillhan-

dahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram (Egenandelspro-

grammet).

- Kommunen uppdrar åt utsett ägarombud Dag Ivarsson eller dennes er-

sättare Tommy Augustsson att vid extra bolagsstämma i Kommunassu-

rans den 16 november 2022 rösta för förslaget.

- Osby kommun godkännernytt ägardirektiv till Kommunassurans och

uppdrar åt utsett ägarombudeller dennes ersättare att vid extra bolags-

stämma i Kommunassurans den 16 november 2022 rösta för förslaget.

- Osby kommun godkännernytt aktieägaravtal gällande Kommunassu-

rans och uppdrar åt kommunens firmatecknare att den 16 november

2022 ingå aktieägaravtalet för Osby kommunsräkning.

Barnkonsekvensanalys
Arendet handlar om kommunens övergripande försäkringsverksamhet och

berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Osby kommun är
en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart risker

inom ägarkommunernassfär.
Kommunassuransstyrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt
ska fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att

möjliggöra nyttjande av Kommunassurans meraktivt även utanför bolagets
renodladeroll som försäkringsbolag.
Kommunala egenandelar innebär kortfattat att självförsäkring av
kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans ram samt att

administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga
delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför

effektivitetsvinster.
Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna,
exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att
internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanterats

internt i kommunsektorn.
För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslagettill

Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad
Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisastill sidorna 3-4 i

bifogad skrivelse Riskhantering i Osby kommun genom Egenandelsprogram

 

Justerandesjsign
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2022-11-09

Kommunstyrelsen

N

dusternfeslan

 

i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den som önskar djupare
förståelse, hela skrivelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-11-01
Skrivelsen Riskhantering i Osby kommun genom Egenandelsprogram i
Kommunassurans från den 13 juli 2022
Styrelsens i Kommunassuransförslagtill nytt ägardirektiv för
Kommunassurans i version med markering av ändringar samt med
kommentarer
Styrelsens i Kommunassuransförslagtill nytt aktieägaravtal gällande
Kommunassuransi version med markering av ändringar samt med
kommentarer

Beslutet skickas till
Kommunens ägarombudoch ersättare
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, info(dksfab.se

 

Expedierat Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

\
vusterardessign
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§ 215

Begaran om budgetmedelfor LSS-bostaderna
Skeingevagen, Karleksstigen och Syrengatan
KS/2022:330 734

Kommunstyrelsensbeslut

- Budgetmedel motsvarande 3 400 tkr omférdelasfran kommunstyrelsens
budget for férfogande/verkstillighettill Halsa-och omsorgsnämnden.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet påverkar inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, $ 81, om budgetra-
mar för 2022. I Kommunstyrelsens budget finns 6200 tkr för utökning av
LSS-verksamhet. Budget ska, enligt beslutet, fördelas till respektive nämnd
när verksamheten är igångsatt. Beslut om budgetfördelning fattas av kom-
munstyrelsens arbetsutskott.

Hälsa- och omsorgsnämndenhar skickat en begäran om budgetmedel för
2022. Begäran är på 3 400tkr och avserdrift av LSS-boenden under 3,5
månad under 2022.

Finansiering

Finansiering sker genom att 3 400 tkr omfördelas från kommunstyrelsens
budget, verksamhet 94009 KS förfogande/verkställighet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 $ 144
Begäran om budgetmedel för LSS-bostäderna Skeingevägen, Kärleksstigen
och Syrengatan, daterad 2022-10-13
Begäran om budgetmedel - Uträkning av kostnaderför tillkommande
LSS-bostäder.

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Hälsa- och omsorgsnämnden

Expedierat Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-11-09

Kommunstyrelsen

§ 216

Omf6rdelning av budgetmedel-
vaktmastarorganisation

KS/2022:337 040

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige
- Samhallsbyggnadsnémndens budget 2022 utökas med 1 864 tkr.

Finansiering sker genom att:

Barn- och utbildningsnämndens budget 2022 minskas med 1 454 tkr,
Arbete och välfärdsförvaltningens/kommunstyrelsens budget 2022
minskas med 285 tkr,

Hälsa och omsorgsnämndens budget minskas med 125tkr.

Barnkonsekvensanalys
Arendet handlar om flytt av budgetmedel med anledning av omorganisation
och berörinte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens vaktmästarorganisation hartidigare varit uppdelad på flera
förvaltningar. Beslut har fattats om att införa en gemensam
vaktmästarorganisation som är organiserad under
samhällsbyggnadsförvaltningen. Den nya organisationen harträtt i kraft
hösten 2022.
De budgetmedel som finns på respektive förvaltningen/nämnd 2022 flyttas
därförtill samhällsbyggnadsnämndenföratt finansiera den gemensamma
organisationen.
För 2022 flyttas totalt 1 864 tkr till samhällsbyggnadsnämnden från
barn-och utbildningsnämnden (1 454 tkr), hälsa- och omsorgsnämnden (125
tkr), arbete- och välfärdsförvaltningen/kommunstyrelsen (285 tkr).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 145

Beslutet skickas till

 

Kommunfullmäktige
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KOMMUN Sammantradesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 217

Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen

från och med 1 januari 2023
KS/2022:334 045

Kommunstyrelsens beslut
Foresla kommunfullmdktige

- Borgensavgift ska, från och med 2023, tas ut med 0,5 20 (oförändrat)

från Osby kommuns helägda kommunala bolag.

- Borgensavgift ska beräknas på ingående värden avseende
borgensåtaganden varje år och faktureras årsvis.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet gäller kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid

upplåning eftersom detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ
synpunkt som ur kostnadssynpunkt. Enligt aktuell lagstiftning ska en

kommunta ut en affärsmässig borgensavgift av de kommunala bolagen när
kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2022 uppgått till
0,5940 för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i

Osby AB samt Industrihus i Osby AB). Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår oförändrad av giftsnivå för år 2023. Borgensavgift för delägda

bolag bestämstillsammans med övriga delägare.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 146

Beslutet skickastill

 

Kommunfullmaktige

\
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Kommunstyrelsen

  
§ 218

Investeringsbudget 2023
KS/2022:229 041

Kommunstyrelsensbeslut
Föreslå kommunfullmdktige

Investeringsbudgeten faststills enligt följande:

 

 

 

 

 

 

Namnd 2023 2024 2025

Kommunstyrelse

kommunstyrelseförvaltning 1 700

arbete och välfärdsförvaltning 0

Summa kommunstyrelse 1 700

Milj6- och byggnamnd 0
 

Samhallsbyggnadsnamnd

samhällsbyggnad exkl. vatten och av-
 

 

 

 

 

      
lopp 139 915

vatten och avloppsverksamhet 14 370

Summa samhällsbyggnadsnämnd 159 285

Barn och utbildningsnämnd 1 300

Hälsa och omsorgsnämnd 500

Totalt 157 785 170 750 1133 200
 

Beslutsgång
Ajournering klockan 10:55-11:15

Niklas Larsson (C) yrkar på att investeringsbudgeten för samhällsbyggnads-
nämnden ändras från 144 915 tkr till 139 915 tkr vilket ger en totalsumma
om 157 785tkr istället för 162 785 tkr för 2023. Totalsumman för 2024 blir
170 750 tkr istället för 145 000 tkr och för 2025 133 200tkr istället för
135 000 tkr.

Daniel Landin (S), Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson
(S), Lars Andreasson(S), Jonas Mattsson (SD), Jérgen Nilsson (SD) och
HansPersson (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 147

Beslutet skickastill

Kommunfullmaktige

\
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§ 219

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2022-11-09

Driftoudgetramar budget 2023 och flerarsplan 2024-
2025
KS/2022:228 041

Kommunstyrelsensbeslut
Föreslå kommunfullmäktige

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Driftbudget- |Driftbudget- Driftbudget-
Nämnd ram 2023 ram 2023 ram 2023

Kommunstyrelse: 143 651 143 651 143 651

- varav kommunstyrelseförvaltning 64 737 64 737 64 737

- varav arbete och välfärdsförvaltning |78 914 78 914 78 914

Miljö och byggnämnd 5 476 5 476 5 476

Kommunrevision 1. 1002 1002 1002

Malnämnd 10 10 10

Samhällsbyggnadsnämnd 62 469 62 469 62 469

Matten och avloppsverksamhet 0 0 0

Barn och utbildningsnamnd 317 098 317 098 317 098

Hälsa och omsorgsnämnd 251 474 251 474 251 474

Överförmyndare 2 608 2 608 2 608

Total 783 788 783 788 783 788   
Beslutsgång
Daniel Landin(S), Johnny Ahiqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson
(S), Lars Andreasson (S), Jonas Mattsson
HansPersson (SD) deltarinte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys
Arendetrér övergripande driftbudgetramar. Barnkonsekvensanalyser görs

(SD), Jörgen Nilsson (SD) och

av respektive förvaltning/nämnd i samband beslut om internbudget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att föreslå driftbudgetramar
för 2023 till kommunfullmäktige.
Därefter har de ekonomiska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för
pensioner, räntor och arbetskraftskostnader har ökat.

Expedierat
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskotti
uppdrag, att tillsammans med kommundirektören, ta fram förslag till nya
driftbudgetramar och investeringsplan.

De driftbudgetramar som tagits fram innebär att nämndernas budgetramar
2023 minskas med 31 600 tkr jämfört med det beslut kommunstyrelsenfat-
tade den 29 juni.

Därutöver budgeteras följande belopp centralt under Finansförvaltningen för
volymékningar under 2023-2025:

* 2023: 1 700 tkr (varav 1100 tkr Hälsa och omsorgsnämnden, 600 tkr Barn-
och utbildningsnämnden)
« 2024: 4 000 tkr
« 2025: 10 000 tkr
Budgetbeloppet kan fördelastill berörd nämnd under året efter konstaterad
volymökning.

På finansförvaltningen budgeteras 8 000 tkr för ökade fastighetskostnader
på grund av inflation. Driftbudgetramarna innehåller ingen kompensation
för övriga kostnadsökningar orsakade av den rådande inflationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 $ 148

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

|
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Kommunstyrelsen

§ 220

Ram för upplåning från och med 2023
KS/2022:333 045

Kommunstyrelsens beslut
Foresla kommunfullmdktige

Osby kommuns ram för upplåning för år 2023 fastställs till 720 mnkr.

Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgåtill högst 20
mnkr.

Kommunens ram för fordonsleasing år 2023 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys
Arendet berörinte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgårtill 535 mnkr den 15 oktober 2022. Beroende
på investeringstakten under årets sista kvartal kan det eventuellt bli aktuellt
att låna ytterligare 50-75 mnkr. Nästa års investeringsbudget omfattar 158
mnkr. Förslaget är därför att låneramenfastställs till 720 mnkr för år 2023.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 $ 149

Beslutet skickastill
Kommunfullmäktige

\
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2022-11-09

Kommunstyrelsen

§ 221

Borgensram fér de kommunala aktiebolagen fran och
med 2023
KS/2022:332 045

Kommunstyrelsensbeslut
Föreslå kommunfullmäktige

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun,från och med 2023, borgen
för respektive bolags förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kost-
nader med ett högsta belopp enligt nedanstående tabell.

Osbybostader AB, org nr 556483-4751 50 mnkr
Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571- 3905 30 mnkr
Industrihus i Osby, org nr 556415-8177 1 mnkr
OGRAB,org nr 556176-1775 4 mnkr

 

 

 

     
Barnkonsekvensanalys
Arendet handlar om kommunens finansférvaltning ochrérinte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har haft kontakt med de
kommunala bolagen angående behov av borgensram för det kommande
året.
Ägardialog kommeratt hållas med Osbybostäder den 26 november och un-
derlaget kommer att kompletteras efter det.
Fjärrvärmebolaget harinte för avsikt att öka upplåningen under 2023 och
borgensramenär oförändrat 30 mnkr.
Industrihus anhåller om samma borgensram som föregående år, 1 mnkr.
Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB,ägstill hälften var av Osby kom-
munoch Östra Göinge kommun. Osby kommunansvarar därför för 5024 av
total borgensram. Den totala borgensramen har tidigare legat på 35 mnkr.
Bolaget har löst lån under 2022 och anhåller om en borgensram på 4 mnkr
för 2023.
Osby kommunär också från och med 2020 delägare i IT-kommuneri Skåne
ABtillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbe-
lopp för Osby uppgårtill 15 mnkr (25% avtotal borgensram). Eventuell fér-
andring av borgensbeloppet handläggsi särskilt ärende i samråd med Övriga
kommuner.
Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, där Osby kommun ager 25% haringa
lan upptagna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 § 150

Beslutet skickastill

Kommunfullmaktige
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§ 222

Forslag resultat-, balans- och kassafl6desbudget 2023
och flerårsplan 2024-2025, daterad 2022-10-24
KS/2022:1 041

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

För 2023 budgeteras ett resultat på 0 kr motsvarande en resultatandel på
0%
Finansiella mal for 2023 fastställs:

o För perioden 2023 budgeteras ett resultatmål pa 0 20 av skatteintäkter och
finansnetto
o Finansiella kostnaderfår ej bli högre än 324 av verksamhetens
nettokostnader
0 Soliditet inklusive alla pensionsförpliktelser ska inte understiga 2594
o All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat -
- Resultatbudget, balansbudget och kassaflödesbudget för 2023 samt
flerårsplan 2024-2025 fastställs.

Beslutsgång
Daniel Landin (S), Johnny Ahlqvist (S), Agneta Malm (S), Arne Gustavsson
(S), Lars Andreasson(S), Jonas Mattsson (SD), Jérgen Nilsson (SD) och
HansPersson (SD) deltar inte i beslutet.

Barnkonsekvensanalys
Arendet handlar om övergripande budgetramar för nämnderna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 29 juni beslut om att lämna förslag till resul-
tatbudget, balansbudget, kassaflödesbudget och finansiella mål för 2023
samt flerårsplan 2024-2025 till kommunfullmäktige. Därefter har de ekono-
miska förutsättningarna ändrats då kostnaderna för pensioner, räntor och ar-
betskraftskostnader har ökat.
Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2022 kommunstyrelsens arbetsutskott i
uppdrag, att tillsammans med kommundirektören ta fram förslag till nya
driftbudgetramar och investeringsplan.
Detlederi sin turtill behov av beslut om uppdaterad resultat-, balans- och
kassaflödesbudget samt finansiella mål. I den budget som beslutas får ba-
lanskravsresultatet inte vara negativt. I nuvarande förslag är resultatet, för
2023, -3 mnkr och det krävsytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 $ 152
Förslag resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2023 och flerårsplan 2024-
2025 samt finansiella mål 2023, daterad 2022-10-24

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Expedierat Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 223

Utdelning fran de helagda kommunala bolagen
KS/2022:335 040

Kommunstyrelsens beslut
Foresla kommunfullmdktige

Utdelning till Osby kommunför 2022 fastställs till den genomsnittliga
statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för
Osbybostäder AB.

Utdelning till Osby kommunför 2022 fastställstill tre (3) procent på
insatt aktiekapital för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby
AB.

Barnkonsekvensanalys

Arendet handlar om kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen antagna av kommunfullmäktige
finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska
sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 pro-

cent. I direktiven för de helägda bolagen står också att utdelning på insatt
aktiekapital till ägaren fastställs av kommunfullmäktige årligen.
Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett all-

männyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdel-
ningar räknas) under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsva-
rar räntan på det kapital som kommunen vid föregående räkenskapsårs ut-

gång harskjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen ska be-
stämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan under före-

gående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar får
dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för
föregående räkenskapsår.

Genomsnittlig statslåneränta för 2022 var den 30 september 1,27 %.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-31 3 151

Beslutet skickastill

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 224

Arvodesreglementet
KS/2022:202

Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige

Höjningen av arvode, steg 1 i januari 2023, skall inte genomföras.

Beslutsgång
Yrkande
Niklas Larsson (C) yrkar påatt höjningen av arvode, steg 1 i januari 2023,
inte skall genomföras.

Daniel Landin (S) och Jonas Mattsson (SD) yrkar bifall till Niklas Larssons
(C) yrkande

Barnkonsekvensanalys
Arendet berörinte barn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-05, $ 96, att anta förslag till nytt
arvodesreglemente. En förändring i förslaget innebär att grundbeloppet för
beräkning av arvoden, från och med 1 januari 2023, ska motsvara nivån för
riksdagsarvodet 71 500 kronor (2022). Höjning från gällande arvode 2022
om 60 250 kronortill riksdagsarvodet sker stegvis, vilket innebäratt
höjningen genomförsi fyra steg där 1 januari 2023 utgör steg ett.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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