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Kommunstyrelsen 
Tid: Onsdagen den 24 april 2019, klockan 09:30 

Plats: Borgen, Långa salongen

OBSERVERA! Sammanträdet är offentlig och öppen för allmänhet från 
och med punkten 6, klockan 13:15

Ärende

Observera! Sammanträdet inleds med fika klockan 09:30-10:00, därefter 
Workshop med IP-Only

1 Workshop - IP-Only, klockan 10:00-12:00

2 Upprop och protokollets justering

3 Godkännande av dagordning

4 Anmälningar

5 Anmälan av delegationsbeslut

6 Information
Kommundirektören informerar, klockan 13:00-13:15
Arbetsmiljöverket, klockan 13:15 – 14:15 (handlingar finns bifogade i kallesen)
Osby industrimuseum, klockan 14:15-14:30

7 Budgetuppföljning mars 2019, klockan 15:00 – 15:45

8 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen

9 Remissvar - Översyn av kostnadsutjämningen

10 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2018

11 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019

http://www.osby.se/
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12 Revidering av reglemente för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022

13 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning som börjar gälla fr.o.m. den 1 maj 
2019

14 Instruktion till kommunens ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings 
AB

 

Niklas Larsson (C) Amra Eljami 

Ordförande Sekreterare

Observera! Uppföljningen gällande samspel mellan politiker och tjänstepersoner 
tas istället upp på kommunstyrelsens sammanträde i maj.

Observera även att det under punkten 10 kan uppstå en jävsituation om ni har en 
position inom de kommunala bolagen. Ledamöter och ersättare uppmanas därför 
tala med varandra gällande närvaro under punktens behandling. 
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Datum
2019-04-18      

Amra Eljami
amra.eljami@osby.se

Delegationsbeslut 2019-04-24
Dnr KS/2019:6   002

Förslag till beslut

- Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Protokoll – Näringslivs- och tillväxtdelegation, daterad 2019-04-15.
Delegationsbeslut, daterad 2019-03-11 från rektor Cecilia Hansson.
Delegationsbeslut, daterad 2019-02-13 från rektor Anna Nordqvist.
Delegationsbeslut, daterad 2019-03-05 från enhetschef Carina Alpar.
Delegationsbeslut, daterad 2019-03-20 från enhetschef Carina Alpar.
Delegationsbeslut, daterad 2019-03-04 från rektor Gunilla Joelsson-Lind.
Delegationsbeslut, daterad 2019-02-13 från enhetschef Carina Alpar.
Delegationsbeslut, daterad 2019-03-22 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund.
Delegationsbeslut, daterad 2019-04-01 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund.
Delegationsbeslut, daterad 2019-04-01 från kommundirektör Petra 
Gummeson. 

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet 
och/eller kan begäras från kansliet via André Chiesa, 0709- 318 33, 
alternativt andre.chiesa@osby.se .

mailto:andre.chiesa@osby.se








 

 

Till dig som förtroendevald 
 
Inspektörer från Arbetsmiljöverket kommer att besöka 20 regioner och 290 kommuner med start nu 
under våren.  
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om vilket ansvar de har 
som ytterst ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse 
för hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen fungerar.  
 
Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner kommer Arbetsmiljöverket även 
kontrollera hur politiker- och tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet fungerar på avsett sätt ute i verksamheterna. 
 
Med vänlig hälsning 
Arbetsmiljöverket 
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Budgetuppföljning 2019
Dnr KS/2019:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar om eventuella åtgärder med anledning av 
budgetuppföljningen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har begärt in budgetuppföljning per den 31 mars 2019 från nämnder och 
förvaltningar i enlighet med fastställd tidplan för budgetuppföljning 2019.

Kommunfullmäktige har fastställt övergripande ekonomistyrningsregler för budgetår 
2019. Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i 
Osby kommun. Uppföljningen ska lämnas till kommunstyrelsen efter mars, april, maj, 
augusti (delårsrapport), september, oktober och november. Efter april och augusti går 
uppföljningen vidare till kommunfullmäktige.

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-10

Rapport ”Budgetuppföljning mars 2019, Osby kommun”

 

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten

Nämnder och styrelser

Förvaltningschefer



 

Uppföljning mars 2019  

Osby kommun 
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Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter mars månad 2019. 

Årets budgeterade resultat är 7,8 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är - 12,1 mnkr. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 20,9 mnkr. (kommunstyrelsen -0,9, 

samhällsbyggnadsnämnden -0,2, barn- och utbildningsnämnden -10,9 samt hälsa- och välfärdsnämnden -8,9). 

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 1,0 mnkr. 

Finansförvaltningen 

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) innebär en positiv budgetavvikelse på 

+ 3,0 mnkr. 

Samtidigt visar dock prognosen för pensionskostnaderna en negativ budgetavvikelse med motsvarande belopp -3,0 

mnkr. Det är främst kostnaderna för förmånsbestämd tjänstepension som ökar. 

För räntekostnaderna är prognosen + 1,0 mnkr till följd av fortsatt låg räntenivå samt senarelagda investeringar. 

Investeringar 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 275 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 31 

mars var 26 mnkr. Även om inte nämnderna rapporterar några avvikelser efter mars månad så kommer sannolikt inte 

hela budgeten att användas i år. 

Balanskravsavstämning 

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara 

högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är 

att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt 

prognosen är - 12,1 mnkr och kommunen uppfyller därmed inte balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2019 är ett positivt resultat på 1% av skatte och bidrag. Enligt 

prognosen efter mars så uppfylls inte målsättningen utan resultatet är negativt. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

Belopp i mnkr  Budget 2019 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse    0   

- Kommunstyrelse-     

  förvaltning 
 68,0 18,1 26,6 68,9 -0,9 

    0   

    0   

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 64,5 17,0 26,4 64,7 -0,2 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 -0,5                           0 0 

Miljö- och byggnämnd  5,3 0,8 15,1 5,3 0,0 

Revision  0,8 0,1 12,5 0,8 0,0 

Valnämnd  0,3 -0,2 -66,7 0,3 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 366,8 84,4 23,0 377,7 -10,9 

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 

 241,6 62,2 25,7 250,5 -8,9 

Överförmyndare  2,5 0,5 20,0 2,5 0,0 

Delsumma  749,8 182,4 24,3 770,7 -20,9 

       

Finansförvaltning  -757,6 -196,6 26,0 -758,6 1,0 

       

Totalt  -7,8 -14,2 182,1 12,1 -19,9 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 20,9 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -0,9 mnkr där räddningstjänsten står för -0,5 

mnkr och kanslienheten för -0,4 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en mindre avvikelse på - 0,2 mnkr varav 

förvaltningsövergripande + 0,4, tekniska enheten + 0,6, kostenhet, - 1,4, lokalvård + 0,2 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på - 10,9 mnkr varav 

kvarstående anpassningsuppdrag - 5,0, interkommunal ersättning gymnasium, - 2,3, grundskolan - 2,0, barn- och 

familjenheten - 1,5 

Hälsa- och välfärdsnämnden visar en budgetavvikelse på - 8,9 mnkr varav 

hittills ofördelad besparingspost -8,1, äldreomsorg/hemtjänst -1,6, LSS +1,1, Individ och familj/ekonomiskt bistånd 

- 1,9, integration + 1,6 
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Investeringsbudget 

Belopp i mnkr  Budget 2019 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunstyrelse- 

  förvaltning 
 23,8 0,2 0,8 23,8 0,0 

       

       

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 207,5 24,7 11,9 207,5 0,0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 34,2 1,4 4,1 34,2 0,0 

Miljö- och byggnämnden  0,2 0 0 0,2 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 5,3 0 0 5,3 0,0 

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 

 3,6 0 0 3,6 0,0 

       

Totalt  274,6 26,3 9,6 274,6 0,0 

 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 275 mnkr, varav investeringar inom vatten- och avlopp 

uppgår till 34 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 31 mars var 26 mnkr. Även om inte nämnderna 

rapporterar några avvikelser efter mars månad så kommer sannolikt inte hela budgeten att användas i år. 
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Kommunstyrelse, kommunstyrelseförvaltningen 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 808 1 307 499 3 233 3 233 0 

       

Personalkostnader 10 016 9 105 911 40 066 40 066 0 

Lokalkostnader 444 397 47 1 774 1 774 0 

Övriga kostnader 6 116 8 620 -2 504 24 190 25 064 -874 

Summa kostnader 16 576 18 122 -1 546 66 030 66 904 -874 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

15 768 16 815 -1 047 62 797 63 671 -874 

       

Kapitalkostnader 1 305 1 314 -9 5 222 5 222 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

17 073 18 129 -1 056 68 019 68 893 -874 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på - 0,9 mnkr. De enheter som visar underskott mot budget i 

prognosen är räddningstjänsten -0,5 mnkr och kanslienheten -0,4 mnkr. 

Inom räddningstjänsten finns även i år ökade kostnader för rekrytering samt kostnader för material och tjänster. 

För kanslienheten visar konsumentrådgivning (kostnad för avtal med Ljungby kommun 2019) ökat antal som får 

resebidrag samt kostnader för ärendehanteringssystemet underskott mot budget. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

För att hantera underskottet i prognosen så gäller en allmän återhållsamhet på kostnadssidan inom hela 

förvaltningen. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

1 477 3 487 3 300 3 582 3 632 3 651 4 598 5 087 2 591 3 292 3 434 5 067 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

2 415 3 492 3 169          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

18 15 38 43 30 43 20 13 19 40 28 16 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

5 57 32          



Osby kommun, Uppföljning mars 2019 Osby kommun 7(25) 

 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0007 Nytt intranät och hemsida 0 188 188 0 201912 

0008 Ekonomisystem 0 1 500 1 500 0 201912 

0012 HR-system 0 3 000 3 000 0 201912 

0040 Släckbil 76 2 949 2 949 0 201910 

0046 Diarie- o ärendeh. system 0 500 500 0 201912 

0051 Fordon räddningstj 32 1 601 1 601 0 201910 

0055 Höjdfordon 0 6 000 6 000 0 201912 

0060 Fordon och inv räddntj 0 1 500 1 500 0 201912 

0070 IT-investeringar 121 3 000 3 000 0 201912 

0203 Samlokalisering serverrum 0 29 29 0 201907 

0503 Ny IT-plattform 0 651 651 0 201912 

0505 Utbygg./uppg av trådl nät 0 115 115 0 201912 

0511 Bes. o processys. Kcentet 0 109 109 0 201912 

0512 Utbyte läspl. försk/skola 0 513 513 0 201912 

0513 Utökn. dat o läspl. BoS 0 389 389 0 201912 

0514 AV utr. o int.akt. t BoS 0 422 422 0 201912 

0515 Tek. för Skoldatatek 0 528 528 0 201912 

0518 Impl.kostn.HR,Ek,besl.sys 0 188 188 0 201912 

0519 Utbyte skrivare/kopiatorer 7 335 335 0 201912 

0521 Ärendehanteringssyst kont 0 250 250 0 201912 

 Totalt 236 23 767 23 767 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

I dagsläget finns inga budgetavvikelser gällande investeringsbudgeten. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 17 656 16 868 -788 70 626 69 877 -749 

       

Personalkostnader 12 915 12 616 299 51 630 49 281 2 349 

Lokalkostnader 11 840 12 093 -253 47 371 51 204 -3 833 

Övriga kostnader 5 992 6 088 -96 23 980 21 899 2 081 

Summa kostnader 30 747 30 797 -50 122 981 122 384 597 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

13 091 13 929 -838 52 355 52 507 -152 

       

Kapitalkostnader 3 066 3 066 0 12 186 12 186 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

16 157 16 995 -838 64 541 64 693 -152 

Kommentarer till helårsavvikelser 

I nuläget prognosticeras ett mindre underskott för hela året. 

Åtgärder vidtas under året för att komma i balans. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

4 512 4 125 4 141 4 317 4 179 4 082 4 030 4 150 3 629 3 844 3 680 3 234 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

4 231 4 471 3 899          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

54 68 92 63 78 50 42 52 55 67 48 48 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

41 73 60          

Siffrorna för 2018 är justerade så att Kultur och Fritid är borttaget samt Kost och Lokalvård tillagt. 

Detta är gjort för att få jämförbarhet. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, pro
gnos jämfört 
med budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0080 Industrispår NO 15 2 800 2 800 0 20191231 

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 0 400 400 0 20191231 

0209 Inredning Kommunhus 236 3 600 3 600 0 20191231 

0210 Örkenedskolan 22 2 400 2 400 0 20191231 

0291 Örkenedsskolan matsal 22 20 000 20 000 0 20191231 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 0 1 000 1 000 0 20191231 

0293 Gruppboende Parkgatan kök 0 100 100 0 20191231 

0294 Gruppboende Parkgat utepl 0 150 150 0 20191231 

0295 Utemiljö Rönnebacken 0 400 400 0 20191231 

0296 Kommunövergr passagesyst 74 1 000 1 000 0 20191231 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 22 2 400 2 400 0 20191231 

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 20191231 

0802 Nya planområden 616 6 314 6 314 0 20191231 

0803 Centrumåtgärder 51 2 000 2 000 0 20191231 

0804 Gatubelysning 102 6 750 6 750 0 20191231 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 0 200 200 0 20191231 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 57 3 000 3 000 0 20191231 

0812 Utveckling näringsverksam 57 7 200 7 200 0 20191231 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 2 750 2 750 0 20191231 

0831 Lekplatser 94 300 300 0 20191231 

0832 Julbelysning 0 250 250 0 20191231 

0833 Fordon driftenhet 0 2 900 2 900 0 20191231 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 3 970 3 970 0 20191231 

0835 Asfalt 63 6 000 6 000 0 20191231 

0890 Maskiner lokalvård 48 400 400 0 20191231 

1303 Proj. energisparåtgärder 0 250 250 0 20191231 

1305 Säk.proj. larm 0 300 300 0 20191231 

1306 Simhall Lönsboda 0 250 250 0 20191231 

1307 Utbyte storköksutrustning 0 480 480 0 20191231 

1309 Utemiljö Barn och skola 0 500 500 0 20191231 

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0 20191231 

1312 Reinvesteringar komp.red. 274 5 000 5 000 0 20191231 

1603 Markber försk/pavilj Kb 10 0 10 -10 20191231 

1612 Örkened förskola 19 777 52 000 52 000 0 20191231 

1626 Säkerhetsproj riskinven 0 150 150 0 20191231 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 0 150 150 0 20191231 

1630 Utredning ishall 36 0 36 -36 20191231 

1642 Killeberg, gsk o fsk 22 2 400 2 400 0 20191231 

1667 Ny förskola Osby tätort 3 065 67 500 67 500 0 20191231 

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0 20191231 

 Totalt 24 663 207 514 207 560 -46  

0080 Industrispår NO, inväntar slutfakturor då vi ej kan slutbetala då en entreprenör inte färdigställt 

dokumentationen. Så fort det är klart kommer slutfakturan att betalas.   
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 7 833 5 302 -2 531 31 331 31 331 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 334 262 72 1 330 1 330 0 

Övriga kostnader 5 091 2 753 2 338 20 351 20 351 0 

Summa kostnader 5 425 3 015 2 410 21 681 21 681 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-2 408 -2 287 -121 -9 650 -9 650 0 

       

Kapitalkostnader 2 412 1 839 573 9 650 9 650 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 -448 452 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Verksamheten antas följa budget och överskottet avsätts till Investeringsfond VA för framtida investeringar enligt 

den VA-plan som är beslutad av Kommunfullmäktige. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter -647 0 -1 000 1 000 20191231 

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0  

0905 Åtgärder ledningsnät 1 051 13 100 13 100 0 20191231 

0907 ARV, VV, pumpstationer 590 5 300 5 300 0 20191231 

0908 Östra Genastorp-Östanå 90 850 850 0 20191231 

0909 Hasslaröd (VA) 0 6 487 6 487 0  

0910 Särsk dagvattensatsningar 0 1 690 1 690 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 0 5 000 5 000 0  

0912 Vattenmätare 304 700 700 0 20191231 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 0 500 500 0 20191231 

 Totalt 1 388 34 167 33 167 1 000  

Kommentarer till budgetavvikelser 

I nuläget antas att alla investeringar blir utförda under året. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 27 317 26 933 -384 109 302 113 152 3 850 

       

Personalkostnader 71 539 72 671 -1 132 288 474 293 965 -5 491 

Lokalkostnader 9 664 10 868 -1 204 38 664 37 573 1 091 

Övriga kostnader 31 988 22 335 9 653 127 954 138 312 -10 358 

Summa kostnader 113 191 105 874 7 317 455 092 469 850 -14 758 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

85 874 78 941 6 933 345 790 356 698 -10 908 

       

Kapitalkostnader 5 238 5 463 -225 20 952 20 956 -4 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

91 112 84 404 6 708 366 742 377 654 -10 912 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Budgetuppföljningen för mars 2019 visar ett underskott på cirka 11 000 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. 

Underskottet beror till stor del på det odefinerade anpassningsuppdrag på 5 000 tkr som finns i budget 2019. 

Kostnaden för interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beräknas bli cirka 2 300 tkr 

högre än beräknat. Kostnadsökningen beror främst på ökade programpriser i andra kommuner. Kostnaden för 

interkommunala ersättningar är osäker och kan komma att förändras. 

Inom grundskolan är det en skola som redovisar ett underskott på cirka 2 000 tkr. Här pågår ett arbete med att se 

över organisationen i samarbete med centrala elevhälsan för att motverka det förväntade underskottet. 

Barn- och familjeenheten redovisar ett underskott på ca 1 500 tkr vilket beror på ökade kostnader för placeringar i 

familjehem. I början av året gjordes nya akuta placeringar som förväntas fortgå under hela året. 

  

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Barn- och skolnämnd 798 278 0,35 1 023 -225 

Administration 5 455 1 530 0,28 5 632 -177 

Odefinerad anpassning -5 070 0 0 0 -5 070 

Total 1 183 1 808 1,53 6 655 -5 472 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett underskott på totalt cirka 5 500 tkr. Underskottet 

beror till största del på det odefinerade besparingsuppdrag som finns budgeterat 2019. Det beror även på ökade 

kostnader för Barn- och utbildningsnämnden, på grund av införandet av 2:e vice ordförande. Avvikelsen beror även 

på kostnader för en tjänst som informationssäkerhetsansvarig som fördelas mellan förvaltningarna. 
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Förskola 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 501 Områdeschef förskola 12 282 1 677 0,14 12 261 21 

6 502 Toftagården 2 067 503 0,24 2 067 0 

6 503 Hemgården 4 647 1 139 0,25 4 647 0 

6 504 Klockarskogsgården 5 290 1 171 0,22 5 685 -395 

6 505 Gamlebygården 3 194 814 0,25 3 194 0 

6 506 Lönnegården 13 095 3 117 0,24 13 095 0 

6 507 Hasselgården 6 086 1 527 0,25 6 123 -37 

6 508 Trulsagården 6 043 1 156 0,19 5 827 216 

6 510 Ängsgården 4 838 1 211 0,25 4 838 0 

6 511 Solklinten 7 081 1 787 0,25 7 117 -36 

6 512 Uteförskolan 1 254 278 0,22 1 254 0 

6 513 Nya Klintgården 3 023 830 0,27 3 023 0 

Total 68 900 15 210 0,22 69 131 -231 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar ett underskott på cirka 200 tkr. Underskottet beror delvis på ökade kostnader för interkommunal 

ersättning och bidrag för förskolan, vilket till största del beror på högre bidragsbelopp. Underskottet beror även på 

att statsbidraget för maxtaxa minskar under 2019 med cirka 500 tkr. 

Förskoleenheterna redovisar överlag prognoser som ligger på budgetnivå. Undantaget är Trulsagården som 

redovisar ett överskott som beror på att det inte har funnits behov av att tillsätta alla tjänster från årsskiftet. 

Klockarskogsgården redovisar ett underskott vilket beror på att en ytterligare avdelning öppnas under våren 2019. 

Till hösten har en anpassning av antalet avdelningar lagts in i prognosen, denna anpassning ligger under 

områdeschef förskolan. 

Grundskola 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 701 Områdeschef grundskola 27 503 5 736 0,21 26 755 748 

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6 20 537 4 976 0,24 20 537 0 

6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 17 592 4 482 0,25 17 592 0 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-3 

14 238 3 278 0,23 14 238 0 

6 202 Skolenhet Parkskolan F-3 21 032 5 442 0,26 22 904 -1 872 

6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9 8 578 2 355 0,27 8 973 -395 

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 

1 853 377 0,20 1 853 0 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

6 856 1 589 0,23 6 856 0 

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 68 663 9,75 68 0 

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 

23 957 5 607 0,23 23 957 0 

6 702 Skolskjuts 9 615 2 500 0,26 9 615 0 

6 704 Modersmålsundervisning 2 447 584 0,24 2 714 -267 

Total 154 276 37 589 0,24 156 062 -1 786 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på cirka 1 800 tkr. Avvikelsen beror till största del på högre 

personalkostnader än budgeterat på en skola. Här pågår en översyn av organisationen i samarbete med centrala 

elevhälsan. 
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Områdeschef grundskolan redovisar ett överskott på cirka 750 tkr vilket till största del beror på ökade intäkter för 

interkommunal ersättning för grundskolan. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Områdeschef gymnasie/vux 56 556 8 017 0,14 58 464 -1 908 

Ekbackeskolan inkl. Calcio 4 690 4 421 0,94 4 933 -243 

Introduktionsprogrammet (IM) 7 336 1 877 0,26 7 109 227 

Yrkesskolan 25 693 27,72 0 25 

Naturbruksgymnasiet 5 557 155 0,03 5 498 59 

Vuxenutbildning 7 788 3 076 0,39 7 788 0 

Total 81 952 18 239 0,22 83 792 -1 840 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett underskott på cirka 1 800 tkr. Underskottet finns under 

områdeschef gymnasie/vux och beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Prognosen för kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag är 

osäker och kan komma förändras i kommande prognoser. Kostnaden är exempelvis beroende av vilka program 

eleverna i årskurs 1 väljer. 

Även prognosen för intäkterna för interkommunal ersättning är osäker. Uppföljningen baseras på att Ekbackeskolan 

tar emot 150 nya elever hösten 2019. 

Kultur och fritid 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Kultur- och fritidsadministration 6 436 1 634 0,25 6 518 -82 

Extern programverksamhet och 
projekt 

1 343 -122 -0,09 998 345 

Stöd till föreningar 6 422 1 758 0,27 6 422 0 

Sim- och ishall 10 495 2 554 0,24 10 747 -252 

Bibliotek 5 521 1 243 0,23 5 521 0 

Fritidsgårdar 2 619 444 0,17 2 619 0 

Musikskola 3 866 897 0,23 3 877 -11 

Total 36 702 8 408 0,23 36 702 0 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur och fritid redovisar ingen avvikelse från budget. Avvikelserna inom de olika områdena beror på att 

budgeterade kostnader och intäkter ligger på olika ställen. Detta kommer att rättas till i kommande uppföljningar. I 

budget 2019 finns en budgeterad intäkt för lovaktiviteter. Dessa har finansierats av ett bidrag från socialstyrelsen. 

2019 har detta bidrag tagits bort, vilket innebär att kostnader och intäkter kopplade till lovaktiviteterna har tagits 

bort i denna uppföljning. 
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Barn- och familjeenheten 

Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Placeringar 14705 2917 0,20 16095 -1390 

Öppenvård 4247 1005 0,24 4213 34 

Handläggning 
barn och unga 

5016 236 0,05 5981 -965 

Familjerätt 982 216 0,22 982 0 

Ensamkommande 
barn 

-2812 -1756 0,62 -3771 959 

Övrigt 1612 478 0,30 1654 -42 

Totalt 23750 3096 0,13 25154 -1404 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Barn- och familjeenheten redovisar ett negativ avvikelse på cirka 1 400 tkr. Avvikelsen beror till största del på 

ökade kostnader för placering i familjehem. I början av året gjordes akuta placeringar av 4 barn i familjehem vilket 

innebär ökade placeringskostnader. 

Intäkterna från migrationsverket för de ensamkommande barn som finns i Osby kommun beräknas hamna på 

budgetnivå. Det beror på en tillfällig utbetalning av bidrag för barn som varit i kommunen under en längre tid, men 

där det inte har utgått något bidrag. De egentliga intäkterna ligger på en nivå som är cirka 2 000 tkr lägre än de 

budgeterade intäkterna. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

För att motverka det förväntade underskottet inom grundskolan pågår just nu en översyn av organisationen med stöd 

av den centrala elevhälsan. 

I KF 2019-04-08 tas eventuellt beslut om att stänga Visseltoftaskolan vilket förväntas minska personalkostnaderna 

under hösten 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på tänkbara anpassningar för 

att få en budget i balans. 

  

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars 
apri
l 

maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

17 997 18 317 17 784          

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

23 777 24 853 24 042          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

228 269 305          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

294 301 318          

På grund av den nya förvaltningsorganisationen är inte kostnaderna för 2019 jämförbara med kostnaderna för 2018. 

Antal inskrivna barn i förskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

568 572 595          578 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

41 41 41          41 

Antal elever  i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

528 528 528          528 

Klockarskogsskolan 
F-3 

147 147 147          147 

Parkskolan F-9 310 310 310          310 

Visseltoftaskolan F-
6 

5 5 5          5 

Killebergsskolan F-
6 

85 85 85          85 

Visslan 6-9 8 8 8          8 

Örkenedskolan F-9 274 274 274          274 

Total 1357 1357 1357          1357 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

23 23 23          23 

Klockarskogsskolan 
F-3 

33 33 33          33 

Parkskolan F-9 48 48 48          48 

Visseltoftaskolan F-
6 

4 4 4          4 

Killebergsskolan F-
6 

14 14 14          14 

Örkenedskolan F-9 36 36 36          36 

Total 158 158 158          158 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

95 95 95          95 

Klockarskogsskolan 
F-3 

126 123 124          124 

Parkskolan F-9 107 105 105          106 

Visseltoftaskolan F-
6 

14 14 14          14 

Killebergsskolan F-
6 

51 52 52          52 

Örkenedskolan F-9 91 91 93          92 

Total 484 480 483          482 
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Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan (inkl. 
Calcio) 

362 360 369          364 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

54 51 44          50 

Yrkesskolan 30 27 27          28 

Naturbruksgymnasiet 20 20 20          20 

Total 466 458 460          461 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

41 41 41          41 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

20 21 21          21 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

4 4 4          4 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

2 2 2          2 

Total 67 68 68          68 

Elever i fristående skolor och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

38 38 38          38 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

67 67 68          67 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

45 45 45          45 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

209 209 209          209 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0          0 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

6 6 6          6 

Total 365 365 366          365 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

28 28 29          28 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

33 33 33          33 

Total 61 61 62          61 

Placeringar Barn- och familjeenheten 

  
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
j 

Ju
n 

Jul 
Au
g 

Se
p 

Ok
t 

No
v 

De
c 

Genom
snitt 

HVB-placeringar Antal 
placeringar 

4 3 4          4 

 Antal 
placeringsd
ygn 

11
4 

84 10
7 

         102 

Antal placeringar Antal 
placeringar 

5 5 5          5 

konsulentstödda 
familjehem 

Antal 
placeringsd
ygn 

11
6 

14
0 

15
5 

         137 

Antal placeringar familjehem 33 34 35          34 

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar 

6 6 6          6 

I antalet placerade ingår ensamkommande barn. 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN AU 2019-04-09 

BUN 2019-04-16 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0607 Svetsrobot 0 700 700 0 19-06-30 

0878 Offentlig konst förskola och skola 0 475 475 0 19-12-31 

1604 Inventarier ny förskola Lönsboda 0 2 000 2 000 0 19-12-31 

1605 Vht- system skola, förskola 0 1 500 1 500 0 19-12-31 

1645 Möbler grundskola 0 50 50 0 19-12-31 

1646 Inventarier textilslöjd 0 360 360 0 19-09-30 

1662 Verkstadsinventarier 0 220 220 0 19-08-31 

       

 Totalt 0 5 305 5 305 0  
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Hälsa och välfärdsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 12 721 12 435 -286 58 855 99 196 40 341 

       

Personalkostnader 52 438 53 573 -1 135 215 536 216 894 -1 358 

Lokalkostnader 5 114 5 299 -185 20 453 20 308 145 

Övriga kostnader 14 915 13 643 1 272 55 929 104 003 -48 074 

Summa kostnader 72 467 72 515 -48 291 918 341 205 -49 287 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

59 746 60 080 -334 233 063 242 009 -8 946 

       

Kapitalkostnader 2 131 2 141 -10 8 523 8 528 -5 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

61 877 62 221 -344 241 586 250 537 -8 951 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Förvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 8 951 tkr inkluderat det ofördelade sparbetinget på 8 347. 

Det reella underskottet för årets verksamhet hamnar på 604 tkr. 

De beslutade anpassningsåtgärderna: reducering av dietist räknas vara verkställt 1 juli = 120 tkr, trygghetsvärdinna 

beräknas vara verkställt 1 juni 230 tkr, uppsökande vht redan verkställt f o m april 200 tkr/år.  

  

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg 

Kostnadsredovisning nämnd/ledning 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/ledning 4 254 0 4 107 12 333 -8 079 

Den så här långt ofördelade besparingsposten på 8 347 tkr belastar detta området. Det innebär att det 

prognostiserade underskottet med 8 079 tkr i realiteten inte är ett underskott utan snarare ett mindre överskott. 

Utifrån utfallet så här långt har prognosen för nämnden lagts strax över budget. Detta kompenseras av något lägre 

kostnader för ledningsorganisationen i övrigt.  

Äldreomsorg 

Kostnadsredovisning äldreomsorg 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Gemensamt 17 124 0 3 858 16 847 277 

Ordinärt boende 56 101 0 14 430 57 690 -1 589 

Särskilt boende 81 224 0 21 219 81 533 -309 

Summa 154 449 0 39 507 156 070 -1 621 
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Gemensamma kostnader 

Minskning av kostnader i första hand beroende på besparing på dietisttjänst. 

Ordinärt boende 

Hemtjänsten prognostiseras ha en underskott på 1 250 tkr. Under de första tre månaderna har nyttjandegrad varit lågt 

62,3%. Antalet utförda timmar är lägre än budgeterat vilket är ytterligare tecken på att personalen inte har anpassats 

till vårdbehov. Bedömningen är att vi kan höja effektiviteten och hämta en del av underskottet dock svårt att i 

nuläget bedöma i vilken omfattning. 

Särskilt boende 

Särskilt boende prognostiserar ett visst underskott. Underskott visas även på nattorganisation i Osby där 

extraresurser behövs för oroliga vårdtagare och på grund av att minska risk för smittspridning vid magsjuka. Denna 

möjlighet fanns tidigare inom ramen för äldresatsningen. 

Viss extrapersonal har satts in vid hög vårdtyngd men verksamheterna kan i nuläget i huvudsak hantera detta inom 

enheternas budget. 

Enheten för funktionsnedsatta 

Kostnadsredovisning LSS 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

LSS 38 016 0 7 965 36 944 1 072 

Inom enheten för funktionsnedsatta prognostiseras ett överskott med drygt 1 000 tkr. Överskottet genereras inom 

personlig assistans (ca 1 400 tkr). Överskottet minskas med underskottet inom elevboende (ca 400 tkr). 

Individ och familj 

Kostnadsredovisning individ o familj 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Individ o familj 
vuxen 

33 649 0 6 618 35 594 -1 945 

Text 

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 945 tkr 

Budgeten för ekonomiskt bistånd ligger på 15 000 tkr. De prognoser som gjorts i början av året visar en 

genomsnittlig månadskostnad på 1 443 tkr. Om detta fortsätter kommer årets kostnad att hamna strax över 

17 000 tkr. Prognosen hamnar därför 1 920 tkr över budget. Något som försvårar arbetet med att få ut individer i 

arbete är att arbetsförmedlingen i dagsläget ej beviljar varken extratjänster eller introduktionsjobb. 

  

Integration 

Kostnadsredovisning integration 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Integration -2 010 0 -1 476 -3 597 1 587 

Text 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 1 587 tkr. Avvikelsen beror på en ökning av en intern 

överföring från Barn- och utbildning av flyktingschabloner. 
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Arbetsmarknadsenhet 

Kostnadsredovisning arbetsmarknadsenhet 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

AME 4 705 0 2 491 4 665 40 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 40 tkr. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd håller på att implementeras. En tillfällig omorganisation på ledningsnivån har 

gjort f o m 1 april för att lägga ledningsfokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Resultat av det nya 

arbetssättet kopplat till riktlinjerna är dock avhängigt av vad som händer inom den statliga arbetsmarknadspolitiken. 

Utan subventionerade anställningsformer kommer det att bli svårt att få ut personer i sysselsättning och arbetet att få 

ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd försvåras. 

Allmän återhållsamhet tillämpas i alla verksamheter. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

16 38
6 

15 45
2 

14 92
5 

15 93
6 

16 07
1 

16 16
2 

17 32
3 

18 84
7 

17 44
3 

15 74
7 

15 96
6 

15 62
0 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

18 63
8 

17 90
4 

17 03
1 

         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

209 331 405 327 226 200 143 117 214 272 245 273 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

267 414 256          

Observera att kostnaden 2018 avser gamla vård och omsorg. Åren är därför inte jämförbara. 

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2018 

147 147 145 139 143 145 145 145 144 145 143 146 144,5 

Antal aktuella 
2019 

149 144 145          146 

Lediga rum 2018 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

Lediga rum 2019 0 0 0          0 

Väntelista 2018 10 7 9 10 0 2 3 2 4 6 9 6 5,7 

Väntelista 2019 10 12 14          12 

varav i ordinärt 
boende 

6 7 8          7 

varav i 
korttidsboende 

4 5 6          5 

Betalningsansva
r 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Betalningsansva
r 2019 

0 0 0           

Antal på korttid 15 15 16          15,3 
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Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2018 
7 40

8 
6 69

2 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 47

0 
7 40

8 
7 294 

Utfört 2018 
7 22

0 
6 71

8 
7 05

0 
6 52

8 
6 47

2 
6 04

8 
6 17

9 
6 82

3 
6 20

6 
6 64

8 
6 55

0 
6 98

5 
6 619 

Differens 2018 -188 26 -358 -642 -936 
-1 

122 
-1 

229 
-585 -964 -760 -920 -423 -675 

Budgeterat 2019 
7 22

4 
6 52

5 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 088 

Utfört 2019 
6 90

2 
6 77

6 
6 92

8 
         6 869 

Differens 2019 -322 251 -296 
-6 

991 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-219 

Nyttjandegrad 
2019 

61,5 61,9 62,8          62 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2018 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 21,9 

Varav LSS 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,2 

Antal 2019 20 20           20 

Varav LSS 6 6           6 

Utförda timmar 
2018 

940 850 917 853 937 929 936 929 903 949 919 947 917,4 

Utförda timmar 
2019 

954 794           874 

Boende              

Antal 2018 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27 27 27,1 

Antal 2019 27 27           27 

Varav i annan 
kommun 

2 2           2 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2019 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Ärende Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bifal
l 

Avsl Ej 
till 

Hemtjänst service 37 0           37 0  

Hemtjänst pers 
omv 

44 0           44 0  

Matdistribution 26 0           26 0  

Trygghetslarm 42 0           42 0  

Avlösning i 
hemmet 

2 0           2 0  

Trygg hemgång 31 0           31 0  

V o 
omsorgsboende 

22 0 3          22 0 3 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 3           0 3  
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Äldreomsorg 
2019 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Korttidsvistelse 
SoL 

29 1 1          29 1 1 

Plats i 
dagverksamhet 

0 0           0 0  

Kontaktperson 3 0           3 0  

Summa 236 4 4          236 4 4 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2019 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

Biträde pers ass 4 1       4 1 

Ledsagarservice 2 0       2 0 

Kontaktperson 1 0       1 0 

Avlösarservice i 
hemmet 1 0       1 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 3 1       3 1 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 2 0       2 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 1 0       1 0 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 1 1       1 1 

Summa 15 3       15 3 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli 
Augu

sti 
Sept Okt Nov Dec Snitt 

2018 1 267 1 234 1 272 1 385 1 544 1 073 1 060 1 225 1 075 1 337 1 433 1 456 1 280 

2019 1 523 1 348 1 457          1 443 

Ack 2018 1267 2501 3773 5158 6702 7775 8835 10060 
1113

5 
1247

2 
1390

5 
1536

1  

Ack 2019 1523 2871 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328  

Pågående 
ärenden 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

2018 174 183 197 198 208 213 219 216 203 204 213 222 204 

2019 201 202 206           
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Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Antal dygn             

SoL 174 40 43          

LVM 16 0 0          

S:a 190 40 43          

Kostnad tkr             

SoL 235 108 122          

LVM 69 0 0          

S:a 494 148 165          

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 217 222 248          229 

Kostnad tkr 501 556 625          561 

Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 93 60 82          78 

Kostnad tkr 215 134 193          181 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-04-17. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1700 Larm särskilt boende 0 500 500 0  

1702 Inventarier barnkorttid 0 300 300 0  

1703 Rullstol 0 60 60 0  

1704 Program aut handläggning 0 500 500 0  

1711 Inventarier korttid demens 0 100 100 0  

1712 TES-lyftet 0 110 110 0  

1792 Verksamhetssystem 0 2 000 2 000 0  

 Totalt 0 3 570 3 570 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Så här långt ser förvaltningen inga tecken på avvikelser jämfört med budget. Viss osäkerhet kring projekt 1792 

"Verksamhetssystem" då upphandlingsprocessen drar ut på tiden. Förhoppningen är att projektet ska kunna avslutas 

under året men viss osäkerhet råder. 
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Miljö och byggnämnd 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 1 305 1 523 218 5 225 5 225 0 

       

Personalkostnader 1 416 1 312 104 5 665 5 665 0 

Lokalkostnader 85 64 21 344 344 0 

Övriga kostnader 1 116 963 153 4 452 4 452 0 

Summa kostnader 2 617 2 339 278 10 461 10 461 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

1 312 816 496 5 236 5 236 0 

       

Kapitalkostnader 3 3 0 13 13 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 315 819 496 5 249 5 249 0 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

477 521 483 459 420 442 457 459 446 424 434 443 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

424 405 445          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

0 0 2 5 2 0 3 1 0 7 0 1 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

2 2 0          

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1200 Programvara bygglov 0 200 200 0 201912 

       

 Totalt 0 200 200 0  

 



 

Uppföljning mars 2019 (version 190415) 

Osby kommun 

 
  



Osby kommun, Uppföljning mars 2019 Osby kommun 2(26) 

Innehållsförteckning 

 

Avsnitt Sida 

Inledning   3 

Nämndernas resultat, driftredovisning   4 

Investeringsbudget   5 

Kommunstyrelsen   6 

Samhällsbyggnadsnämnd   8 

Samhällsbyggnadsnämnd, VA  10 

Barn- och utbildningsnämnd  12 

Hälsa- och välfärdsnämnd  20 

Miljö- och byggnämnd  26 

 

  



Osby kommun, Uppföljning mars 2019 Osby kommun 3(26) 

Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter mars månad 2019. 

Årets budgeterade resultat är 7,8 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är – 9,5 mnkr. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på – 18,3 mnkr. (kommunstyrelsen -0,9, 

samhällsbyggnadsnämnden -0,2, barn- och utbildningsnämnden -8,3 samt hälsa- och välfärdsnämnden -8,9). 

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 1,0 mnkr. 

Finansförvaltningen 

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) innebär en positiv budgetavvikelse på 

+ 3,0 mnkr. 

Samtidigt visar dock prognosen för pensionskostnaderna en negativ budgetavvikelse med motsvarande belopp -3,0 

mnkr. Det är främst kostnaderna för förmånsbestämd tjänstepension som ökar. 

För räntekostnaderna är prognosen + 1,0 mnkr till följd av fortsatt låg räntenivå samt senarelagda investeringar. 

Investeringar 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 275 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 31 

mars var 26 mnkr. Även om inte nämnderna rapporterar några avvikelser efter mars månad så kommer sannolikt inte 

hela budgeten att användas i år. 

Balanskravsavstämning 

Enligt kommunallagen ska kommunen uppfylla det så kallade balanskravet. Detta innebär att intäkterna ska vara 

högre än kostnaderna. Balanskravet är miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Huvudregeln är 

att om underskott uppkommer så ska detta regleras under den kommande treårsperioden. Helårsresultatet enligt 

prognosen är – 9,6 mnkr och kommunen uppfyller därmed inte balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2019 är ett positivt resultat på 1% av skatte och bidrag. Enligt 

prognosen efter mars så uppfylls inte målsättningen utan resultatet är negativt. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

Belopp i mnkr  Budget 2019 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse    0   

- Kommunstyrelse-     

  förvaltning 
 68,0 18,1 26,6 68,9 -0,9 

    0   

    0   

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 64,5 17,0 26,4 64,7 -0,2 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 -0,5                           0 0 

Miljö- och byggnämnd  5,3 0,8 15,1 5,3 0,0 

Revision  0,8 0,1 12,5 0,8 0,0 

Valnämnd  0,3 -0,2 -66,7 0,3 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 366,8 84,4 23,0 375,1 -8,3 

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 

 241,6 62,2 25,7 250,5 -8,9 

Överförmyndare  2,5 0,5 20,0 2,5 0,0 

Delsumma  749,8 182,4 24,3 770,7 -18,3 

       

Finansförvaltning  -757,6 -196,6 26,0 -758,6 1,0 

       

Totalt  -7,8 -14,2 182,1 12,1 -17,3 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på – 18,3 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -0,9 mnkr där räddningstjänsten står för -0,5 

mnkr och kanslienheten för -0,4 mnkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en mindre avvikelse på - 0,2 mnkr varav 

förvaltningsövergripande + 0,4, tekniska enheten + 0,6, kostenhet, - 1,4, lokalvård + 0,2 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på – 8,3 mnkr varav 

Förvaltningsövergripande inkl anpassningsuppdrag - 5,5, förskolan – 0,2, grundskolan – 1,2, barn- och 

familjeenheten - 1,4 

Hälsa- och välfärdsnämnden visar en budgetavvikelse på - 8,9 mnkr varav 

hittills ofördelad besparingspost -8,1, äldreomsorg/hemtjänst -1,6, LSS +1,1, Individ och familj/ekonomiskt bistånd 

- 1,9, integration + 1,6 
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Investeringsbudget 

Belopp i mnkr  Budget 2019 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunstyrelse- 

  förvaltning 
 23,8 0,2 0,8 23,8 0,0 

       

       

Samhällsbyggnads-
nämnd 

 207,5 24,7 11,9 207,5 0,0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 34,2 1,4 4,1 34,2 0,0 

Miljö- och byggnämnden  0,2 0 0 0,2 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 5,3 0 0 5,3 0,0 

Hälsa- och 
välfärdsnämnd 

 3,6 0 0 3,6 0,0 

       

Totalt  274,6 26,3 9,6 274,6 0,0 

 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 275 mnkr, varav investeringar inom vatten- och avlopp 

uppgår till 34 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 31 mars var 26 mnkr. Även om inte nämnderna 

rapporterar några avvikelser efter mars månad så kommer sannolikt inte hela budgeten att användas i år. 
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Kommunstyrelse, kommunstyrelseförvaltningen 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 808 1 307 499 3 233 3 233 0 

       

Personalkostnader 10 016 9 105 911 40 066 40 066 0 

Lokalkostnader 444 397 47 1 774 1 774 0 

Övriga kostnader 6 116 8 620 -2 504 24 190 25 064 -874 

Summa kostnader 16 576 18 122 -1 546 66 030 66 904 -874 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

15 768 16 815 -1 047 62 797 63 671 -874 

       

Kapitalkostnader 1 305 1 314 -9 5 222 5 222 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

17 073 18 129 -1 056 68 019 68 893 -874 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en prognos på - 0,9 mnkr. De enheter som visar underskott mot budget i 

prognosen är räddningstjänsten -0,5 mnkr och kanslienheten -0,4 mnkr. 

Inom räddningstjänsten finns även i år ökade kostnader för rekrytering samt kostnader för material och tjänster. 

För kanslienheten visar konsumentrådgivning (kostnad för avtal med Ljungby kommun 2019) ökat antal som får 

resebidrag samt kostnader för ärendehanteringssystemet underskott mot budget. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

För att hantera underskottet i prognosen så gäller en allmän återhållsamhet på kostnadssidan inom hela 

förvaltningen. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

1 477 3 487 3 300 3 582 3 632 3 651 4 598 5 087 2 591 3 292 3 434 5 067 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

2 415 3 492 3 169          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

18 15 38 43 30 43 20 13 19 40 28 16 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

5 57 32          
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0007 Nytt intranät och hemsida 0 188 188 0 201912 

0008 Ekonomisystem 0 1 500 1 500 0 201912 

0012 HR-system 0 3 000 3 000 0 201912 

0040 Släckbil 76 2 949 2 949 0 201910 

0046 Diarie- o ärendeh. system 0 500 500 0 201912 

0051 Fordon räddningstj 32 1 601 1 601 0 201910 

0055 Höjdfordon 0 6 000 6 000 0 201912 

0060 Fordon och inv räddntj 0 1 500 1 500 0 201912 

0070 IT-investeringar 121 3 000 3 000 0 201912 

0203 Samlokalisering serverrum 0 29 29 0 201907 

0503 Ny IT-plattform 0 651 651 0 201912 

0505 Utbygg./uppg av trådl nät 0 115 115 0 201912 

0511 Bes. o processys. Kcentet 0 109 109 0 201912 

0512 Utbyte läspl. försk/skola 0 513 513 0 201912 

0513 Utökn. dat o läspl. BoS 0 389 389 0 201912 

0514 AV utr. o int.akt. t BoS 0 422 422 0 201912 

0515 Tek. för Skoldatatek 0 528 528 0 201912 

0518 Impl.kostn.HR,Ek,besl.sys 0 188 188 0 201912 

0519 Utbyte skrivare/kopiatorer 7 335 335 0 201912 

0521 Ärendehanteringssyst kont 0 250 250 0 201912 

 Totalt 236 23 767 23 767 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

I dagsläget finns inga budgetavvikelser gällande investeringsbudgeten. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 17 656 16 868 -788 70 626 69 877 -749 

       

Personalkostnader 12 915 12 616 299 51 630 49 281 2 349 

Lokalkostnader 11 840 12 093 -253 47 371 51 204 -3 833 

Övriga kostnader 5 992 6 088 -96 23 980 21 899 2 081 

Summa kostnader 30 747 30 797 -50 122 981 122 384 597 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

13 091 13 929 -838 52 355 52 507 -152 

       

Kapitalkostnader 3 066 3 066 0 12 186 12 186 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

16 157 16 995 -838 64 541 64 693 -152 

Kommentarer till helårsavvikelser 

I nuläget prognosticeras ett mindre underskott för hela året. 

Åtgärder vidtas under året för att komma i balans. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

4 512 4 125 4 141 4 317 4 179 4 082 4 030 4 150 3 629 3 844 3 680 3 234 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

4 231 4 471 3 899          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

54 68 92 63 78 50 42 52 55 67 48 48 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

41 73 60          

Siffrorna för 2018 är justerade så att Kultur och Fritid är borttaget samt Kost och Lokalvård tillagt. 

Detta är gjort för att få jämförbarhet. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, pro
gnos jämfört 
med budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0080 Industrispår NO 15 2 800 2 800 0 20191231 

0202 AV-tekn, nätv, omdr.fiber 0 400 400 0 20191231 

0209 Inredning Kommunhus 236 3 600 3 600 0 20191231 

0210 Örkenedskolan 22 2 400 2 400 0 20191231 

0291 Örkenedsskolan matsal 22 20 000 20 000 0 20191231 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 0 1 000 1 000 0 20191231 

0293 Gruppboende Parkgatan kök 0 100 100 0 20191231 

0294 Gruppboende Parkgat utepl 0 150 150 0 20191231 

0295 Utemiljö Rönnebacken 0 400 400 0 20191231 

0296 Kommunövergr passagesyst 74 1 000 1 000 0 20191231 

0297 Proj äldreboende Lönsboda 22 2 400 2 400 0 20191231 

0801 Fastighetsbildning 0 150 150 0 20191231 

0802 Nya planområden 616 6 314 6 314 0 20191231 

0803 Centrumåtgärder 51 2 000 2 000 0 20191231 

0804 Gatubelysning 102 6 750 6 750 0 20191231 

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 0 200 200 0 20191231 

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 57 3 000 3 000 0 20191231 

0812 Utveckling näringsverksam 57 7 200 7 200 0 20191231 

0815 Utveckl. Naturbruksområde 0 2 750 2 750 0 20191231 

0831 Lekplatser 94 300 300 0 20191231 

0832 Julbelysning 0 250 250 0 20191231 

0833 Fordon driftenhet 0 2 900 2 900 0 20191231 

0834 Byggn. stamnät landsbygd 0 3 970 3 970 0 20191231 

0835 Asfalt 63 6 000 6 000 0 20191231 

0890 Maskiner lokalvård 48 400 400 0 20191231 

1303 Proj. energisparåtgärder 0 250 250 0 20191231 

1305 Säk.proj. larm 0 300 300 0 20191231 

1306 Simhall Lönsboda 0 250 250 0 20191231 

1307 Utbyte storköksutrustning 0 480 480 0 20191231 

1309 Utemiljö Barn och skola 0 500 500 0 20191231 

1310 Div. vht.förändr BoS 0 100 100 0 20191231 

1312 Reinvesteringar komp.red. 274 5 000 5 000 0 20191231 

1603 Markber försk/pavilj Kb 10 0 10 -10 20191231 

1612 Örkened förskola 19 777 52 000 52 000 0 20191231 

1626 Säkerhetsproj riskinven 0 150 150 0 20191231 

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 0 150 150 0 20191231 

1630 Utredning ishall 36 0 36 -36 20191231 

1642 Killeberg, gsk o fsk 22 2 400 2 400 0 20191231 

1667 Ny förskola Osby tätort 3 065 67 500 67 500 0 20191231 

1701 Genomförande, energiproje 0 2 000 2 000 0 20191231 

 Totalt 24 663 207 514 207 560 -46  

0080 Industrispår NO, inväntar slutfakturor då vi ej kan slutbetala då en entreprenör inte färdigställt 

dokumentationen. Så fort det är klart kommer slutfakturan att betalas.   
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 7 833 5 302 -2 531 31 331 31 331 0 

       

Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 334 262 72 1 330 1 330 0 

Övriga kostnader 5 091 2 753 2 338 20 351 20 351 0 

Summa kostnader 5 425 3 015 2 410 21 681 21 681 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

-2 408 -2 287 -121 -9 650 -9 650 0 

       

Kapitalkostnader 2 412 1 839 573 9 650 9 650 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

4 -448 452 0 0 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Verksamheten antas följa budget och överskottet avsätts till Investeringsfond VA för framtida investeringar enligt 

den VA-plan som är beslutad av Kommunfullmäktige. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0323 VA-anslutningsavgifter -647 0 -1 000 1 000 20191231 

0904 Bredbandsutbyggnad 0 540 540 0  

0905 Åtgärder ledningsnät 1 051 13 100 13 100 0 20191231 

0907 ARV, VV, pumpstationer 590 5 300 5 300 0 20191231 

0908 Östra Genastorp-Östanå 90 850 850 0 20191231 

0909 Hasslaröd (VA) 0 6 487 6 487 0  

0910 Särsk dagvattensatsningar 0 1 690 1 690 0  

0911 Övervakningssystem/PLC 0 5 000 5 000 0  

0912 Vattenmätare 304 700 700 0 20191231 

0913 Mindre nyanläggningar (VA 0 500 500 0 20191231 

 Totalt 1 388 34 167 33 167 1 000  

Kommentarer till budgetavvikelser 

I nuläget antas att alla investeringar blir utförda under året. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 27 317 26 933 -384 108 849 115 052 6 203 

       

       

Personalkostnader 71 539 72 671 -1 132 288 474 293 325 -4 851 

Lokalkostnader 9 664 10 868 -1 204 38 664 37 573 1 091 

Övriga kostnader 31 988 22 335 9 653 127 602 138 312 -10 710 

Summa kostnader 113 191 105 874 7 317 454 740 469 210 -14 470 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

85 874 78 941 6 933 345 891 354 158 -8 267 

       

Kapitalkostnader 5 238 5 463 -225 20 952 20 956 -4 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

91 112 84 404 6 708 366 843 375 114 -8 271 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Budgetuppföljningen för mars 2019 visar ett underskott på cirka 8 300 tkr för Barn- och utbildningsnämnden. 

Underskottet beror till stor del på det odefinierade anpassningsuppdrag på 5 000 tkr som finns i budget 2019. 

Inom grundskolan är det en skola som redovisar ett underskott på cirka 2 000 tkr. Här pågår ett arbete med att se 

över organisationen i samarbete med centrala elevhälsan för att motverka det förväntade underskottet. I 

uppföljningen är även hänsyn tagen till KF:s beslut 2019-04-08 om att stänga Visseltoftaskolan, vilket innebär att 

Visseltoftaskolan redovisar ett överskott på cirka 650 tkr. 

Barn- och familjeenheten redovisar ett underskott på ca 1 500 tkr vilket beror på ökade kostnader för placeringar i 

familjehem. I början av året gjordes nya akuta placeringar som förväntas fortgå under hela året. 

  

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Barn- och skolnämnd 798 278 0,35 1 023 -225 

Administration 5 455 1 530 0,28 5 632 -177 

Odefinierad anpassning -5 070 0 0 0 -5 070 

Total 1 183 1 808 1,53 6 655 -5 472 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förvaltningsövergripande ledning och administration redovisar ett underskott på totalt cirka 5 500 tkr. Underskottet 

beror till största del på det odefinerade besparingsuppdrag som finns budgeterat 2019. Det beror även på ökade 

kostnader för Barn- och utbildningsnämnden, på grund av införandet av 2:e vice ordförande. Avvikelsen beror även 

på kostnader för en tjänst som informationssäkerhetsansvarig som fördelas mellan förvaltningarna. 
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Förskola 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 501 Områdeschef förskola 12 282 1 677 0,14 12 261 21 

6 502 Toftagården 2 067 503 0,24 2 067 0 

6 503 Hemgården 4 647 1 139 0,25 4 647 0 

6 504 Klockarskogsgården 5 290 1 171 0,22 5 685 -395 

6 505 Gamlebygården 3 194 814 0,25 3 194 0 

6 506 Lönnegården 13 095 3 117 0,24 13 095 0 

6 507 Hasselgården 6 086 1 527 0,25 6 123 -37 

6 508 Trulsagården 6 043 1 156 0,19 5 827 216 

6 510 Ängsgården 4 838 1 211 0,25 4 838 0 

6 511 Solklinten 7 081 1 787 0,25 7 117 -36 

6 512 Uteförskolan 1 254 278 0,22 1 254 0 

6 513 Nya Klintgården 3 023 830 0,27 3 023 0 

Total 68 900 15 210 0,22 69 131 -231 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar ett underskott på cirka 200 tkr. Underskottet beror delvis på ökade kostnader för interkommunal 

ersättning och bidrag för förskolan, vilket till största del beror på högre bidragsbelopp. Underskottet beror även på 

att statsbidraget för maxtaxa minskar under 2019 med cirka 500 tkr. 

Förskole-enheterna redovisar överlag prognoser som ligger på budgetnivå. Undantaget är Trulsagården som 

redovisar ett överskott som beror på att det inte har funnits behov av att tillsätta alla tjänster från årsskiftet. 

Klockarskogsgården redovisar ett underskott vilket beror på att en ytterligare avdelning öppnas under våren 2019. 

Till hösten har en anpassning av antalet avdelningar lagts in i prognosen, denna anpassning ligger under 

områdeschef förskolan. 

Grundskola 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

6 701 Områdeschef grundskola 27 503 5 736 0,21 26 755 748 

6 112 Skolenhet Hasslaröd F-6 20 537 4 976 0,24 20 594 -57 

6 113 Skolenhet Hasslaröd 7-9 17 592 4 482 0,25 17 592 0 

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-3 

14 238 3 278 0,23 14 238 0 

6 202 Skolenhet Parkskolan F-3 21 032 5 442 0,26 22 940 -1 908 

6 203 Skolenhet Parkskolan 4-9 8 578 2 355 0,27 8 973 -395 

6 204 Skolenhet 
Visseltoftaskolan F-6 

1 853 377 0,20 1 210 643 

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

6 856 1 589 0,23 6 836 20 

6 214 Skolenhet Visslan 6-9 68 663 9,75 68 0 

6 308 Skolenhet Örkenedskolan 
F-9 

23 957 5 607 0,23 23 957 0 

6 702 Skolskjuts 9 615 2 500 0,26 9 615 0 

6 704 Modersmålsundervisning 2 447 584 0,24 2 714 -267 

Total 154 276 37 589 0,24 155 492 -1 216 
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på cirka 1 200 tkr. Avvikelsen beror till största del på högre 

personalkostnader än budgeterat på en skola. Här pågår en översyn av organisationen i samarbete med centrala 

elevhälsan. 

I uppföljningen har hänsyn tagits till KF:s beslut 2019-04-08 att Visseltoftaskolan stängs från höstterminen 2019, 

vilket innebär att den skolenheten visar ett överskott på cirka 650 tkr. 

Områdeschef grundskolan redovisar ett överskott på cirka 750 tkr vilket till största del beror på ökade intäkter för 

interkommunal ersättning för grundskolan. 

Gymnasieskola och vuxenutbildning 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Områdeschef gymnasie/vux 56 556 8 017 0,14 58 464 -1 908 

Ekbackeskolan inkl. Calcio 4 690 4 421 0,94 4 933 -243 

Introduktionsprogrammet (IM) 7 336 1 877 0,26 7 109 227 

Yrkesskolan 25 693 27,72 -1 899 1 924 

Naturbruksgymnasiet 5 557 155 0,03 5 498 59 

Vuxenutbildning 7 788 3 076 0,39 7 788 0 

Total 81 952 18 239 0,22 81 893 59 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett överskott på cirka 60 tkr. Det finns ett underskott under 

områdeschef gymnasie/vux som beror på ökade kostnader för interkommunal ersättning och bidrag för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Prognosen för kostnaden för interkommunal ersättning och bidrag är 

osäker och kan komma förändras i kommande prognoser. Kostnaden är exempelvis beroende av vilka program 

eleverna i årskurs 1 väljer. 

Yrkesskolan redovisar ett överskott på cirka 2 000 tkr vilket beror på högre programpriser än beräknat. Elevantalet 

för hösten 2019 är fortfarande osäkert och prognosen kan komma att förändras i kommande prognoser. 

Även prognosen för intäkterna för interkommunal ersättning är osäker. Uppföljningen baseras på att Ekbackeskolan 

tar emot 150 nya elever hösten 2019. 

Kultur och fritid 

  Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Kultur- och fritidsadministration 6 436 1 634 0,25 6 518 -82 

Extern programverksamhet och 
projekt 

1 343 -122 -0,09 998 345 

Stöd till föreningar 6 422 1 758 0,27 6 422 0 

Sim- och ishall 10 495 2 554 0,24 10 747 -252 

Bibliotek 5 521 1 243 0,23 5 521 0 

Fritidsgårdar 2 619 444 0,17 2 619 0 

Musikskola 3 866 897 0,23 3 877 -11 

Total 36 702 8 408 0,23 36 702 0 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Kultur och fritid redovisar ingen avvikelse från budget. Avvikelserna inom de olika områdena beror på att 

budgeterade kostnader och intäkter ligger på olika ställen. Detta kommer att rättas till i kommande uppföljningar. I 

budget 2019 finns en budgeterad intäkt för lovaktiviteter. Dessa har finansierats av ett bidrag från socialstyrelsen. 

2019 har detta bidrag tagits bort, vilket innebär att kostnader och intäkter kopplade till lovaktiviteterna har tagits 

bort i denna uppföljning. 
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Barn- och familjeenheten 

Ansvar 6901 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Placeringar 14705 2917 0,20 16095 -1390 

Öppenvård 4247 1005 0,24 4213 34 

Handläggning 
barn och unga 

5016 236 0,05 5981 -965 

Familjerätt 982 216 0,22 982 0 

Ensamkommande 
barn 

-2812 -1756 0,62 -3771 959 

Övrigt 1612 478 0,30 1654 -42 

Totalt 23750 3096 0,13 25154 -1404 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Barn- och familjeenheten redovisar ett negativ avvikelse på cirka 1 400 tkr. Avvikelsen beror till största del på 

ökade kostnader för placering i familjehem. I början av året gjordes akuta placeringar av 4 barn i familjehem vilket 

innebär ökade placeringskostnader. 

Intäkterna från migrationsverket för de ensamkommande barn som finns i Osby kommun beräknas hamna på 

budgetnivå. Det beror på en tillfällig utbetalning av bidrag för barn som varit i kommunen under en längre tid, men 

där det inte har utgått något bidrag. De egentliga intäkterna ligger på en nivå som är cirka 2 000 tkr lägre än de 

budgeterade intäkterna. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

För att motverka det förväntade underskottet inom grundskolan pågår just nu en översyn av organisationen med stöd 

av den centrala elevhälsan. 

Barn- och utbildningsnämnden behöver ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på tänkbara anpassningar för 

att få en budget i balans. 

  

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars 
apri
l 

maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

17 997 18 317 17 784          

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

23 777 24 853 24 042          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

228 269 305          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

294 301 318          
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På grund av den nya förvaltningsorganisationen är inte kostnaderna för 2019 jämförbara med kostnaderna för 2018. 

 

 

 

 

 

Antal inskrivna barn i förskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

568 572 595          578 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

41 41 41          41 

Antal elever  i grundskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

528 528 528          528 

Klockarskogsskolan 
F-3 

147 147 147          147 

Parkskolan F-9 310 310 310          310 

Visseltoftaskolan F-
6 

5 5 5          5 

Killebergsskolan F-
6 

85 85 85          85 

Visslan 6-9 8 8 8          8 

Örkenedskolan F-9 274 274 274          274 

Total 1357 1357 1357          1357 

Antal elever i förskoleklass 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

23 23 23          23 

Klockarskogsskolan 
F-3 

33 33 33          33 

Parkskolan F-9 48 48 48          48 

Visseltoftaskolan F-
6 

4 4 4          4 

Killebergsskolan F-
6 

14 14 14          14 

Örkenedskolan F-9 36 36 36          36 

Total 158 158 158          158 

 

  



Osby kommun, Uppföljning mars 2019 Osby kommun 17(26) 

Antal elever på fritidshem 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Hasslarödsskolan 
F-9 

95 95 95          95 

Klockarskogsskolan 
F-3 

126 123 124          124 

Parkskolan F-9 107 105 105          106 

Visseltoftaskolan F-
6 

14 14 14          14 

Killebergsskolan F-
6 

51 52 52          52 

Örkenedskolan F-9 91 91 93          92 

Total 484 480 483          482 

Antal elever i gymnasieskolan 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Ekbackeskolan (inkl. 
Calcio) 

362 360 369          364 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

54 51 44          50 

Yrkesskolan 30 27 27          28 

Naturbruksgymnasiet 20 20 20          20 

Total 466 458 460          461 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Antal barn i 
fristående 
förskola 

41 41 41          41 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

20 21 21          21 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

4 4 4          4 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

2 2 2          2 

Total 67 68 68          68 
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Elever i fristående skolor och annan kommun 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt 

Elever 
fristående 
grundskola 

38 38 38          38 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

67 67 68          67 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

45 45 45          45 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

209 209 209          209 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

0 0 0          0 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

6 6 6          6 

Total 365 365 366          365 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

28 28 29          28 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

33 33 33          33 

Total 61 61 62          61 

Placeringar Barn- och familjeenheten 

  
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
j 

Ju
n 

Jul 
Au
g 

Se
p 

Ok
t 

No
v 

De
c 

Genom
snitt 

HVB-placeringar Antal 
placeringar 

4 3 4          4 

 Antal 
placeringsd
ygn 

11
4 

84 10
7 

         102 

Antal placeringar Antal 
placeringar 

5 5 5          5 

konsulentstödda 
familjehem 

Antal 
placeringsd
ygn 

11
6 

14
0 

15
5 

         137 

Antal placeringar familjehem 33 34 35          34 

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar 

6 6 6          6 

I antalet placerade ingår ensamkommande barn. 

Tidplan för nämndens behandling 

BUN AU 2019-04-09 

BUN 2019-04-16 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0607 Svetsrobot 0 700 700 0 19-06-30 

0878 Offentlig konst förskola och skola 0 475 475 0 19-12-31 

1604 Inventarier ny förskola Lönsboda 0 2 000 2 000 0 19-12-31 

1605 Vht- system skola, förskola 0 1 500 1 500 0 19-12-31 

1645 Möbler grundskola 0 50 50 0 19-12-31 

1646 Inventarier textilslöjd 0 360 360 0 19-09-30 

1662 Verkstadsinventarier 0 220 220 0 19-08-31 

       

 Totalt 0 5 305 5 305 0  
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Hälsa och välfärdsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 12 721 12 435 -286 58 855 99 196 40 341 

       

Personalkostnader 52 438 53 573 -1 135 215 536 216 894 -1 358 

Lokalkostnader 5 114 5 299 -185 20 453 20 308 145 

Övriga kostnader 14 915 13 643 1 272 55 929 104 003 -48 074 

Summa kostnader 72 467 72 515 -48 291 918 341 205 -49 287 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

59 746 60 080 -334 233 063 242 009 -8 946 

       

Kapitalkostnader 2 131 2 141 -10 8 523 8 528 -5 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

61 877 62 221 -344 241 586 250 537 -8 951 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Förvaltningen prognostiserar ett underskott motsvarande 8 951 tkr inkluderat det ofördelade sparbetinget på 8 347. 

Det reella underskottet för årets verksamhet hamnar på 604 tkr. 

De beslutade anpassningsåtgärderna: reducering av dietist räknas vara verkställt 1 juli = 120 tkr, trygghetsvärdinna 

beräknas vara verkställt 1 juni 230 tkr, uppsökande vht redan verkställt f o m april 200 tkr/år.  

  

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg 

Kostnadsredovisning nämnd/ledning 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/ledning 4 254 0 4 107 12 333 -8 079 

Den så här långt ofördelade besparingsposten på 8 347 tkr belastar detta området. Det innebär att det 

prognostiserade underskottet med 8 079 tkr i realiteten inte är ett underskott utan snarare ett mindre överskott. 

Utifrån utfallet så här långt har prognosen för nämnden lagts strax över budget. Detta kompenseras av något lägre 

kostnader för ledningsorganisationen i övrigt.  

Äldreomsorg 

Kostnadsredovisning äldreomsorg 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Gemensamt 17 124 0 3 858 16 847 277 

Ordinärt boende 56 101 0 14 430 57 690 -1 589 

Särskilt boende 81 224 0 21 219 81 533 -309 

Summa 154 449 0 39 507 156 070 -1 621 
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Gemensamma kostnader 

Minskning av kostnader i första hand beroende på besparing på dietisttjänst. 

Ordinärt boende 

Hemtjänsten prognostiseras ha en underskott på 1 250 tkr. Under de första tre månaderna har nyttjandegrad varit lågt 

62,3%. Antalet utförda timmar är lägre än budgeterat vilket är ytterligare tecken på att personalen inte har anpassats 

till vårdbehov. Bedömningen är att vi kan höja effektiviteten och hämta en del av underskottet dock svårt att i 

nuläget bedöma i vilken omfattning. 

Särskilt boende 

Särskilt boende prognostiserar ett visst underskott. Underskott visas även på nattorganisation i Osby där 

extraresurser behövs för oroliga vårdtagare och på grund av att minska risk för smittspridning vid magsjuka. Denna 

möjlighet fanns tidigare inom ramen för äldresatsningen. 

Viss extrapersonal har satts in vid hög vårdtyngd men verksamheterna kan i nuläget i huvudsak hantera detta inom 

enheternas budget. 

Enheten för funktionsnedsatta 

Kostnadsredovisning LSS 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

LSS 38 016 0 7 965 36 944 1 072 

Inom enheten för funktionsnedsatta prognostiseras ett överskott med drygt 1 000 tkr. Överskottet genereras inom 

personlig assistans (ca 1 400 tkr). Överskottet minskas med underskottet inom elevboende (ca 400 tkr). 

Individ och familj 

Kostnadsredovisning individ o familj 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Individ o familj 
vuxen 

33 649 0 6 618 35 594 -1 945 

Text 

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse på 1 945 tkr 

Budgeten för ekonomiskt bistånd ligger på 15 000 tkr. De prognoser som gjorts i början av året visar en 

genomsnittlig månadskostnad på 1 443 tkr. Om detta fortsätter kommer årets kostnad att hamna strax över 

17 000 tkr. Prognosen hamnar därför 1 920 tkr över budget. Något som försvårar arbetet med att få ut individer i 

arbete är att arbetsförmedlingen i dagsläget ej beviljar varken extratjänster eller introduktionsjobb. 

  

Integration 

Kostnadsredovisning integration 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Integration -2 010 0 -1 476 -3 597 1 587 

Text 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 1 587 tkr. Avvikelsen beror på en ökning av en intern 

överföring från Barn- och utbildning av flyktingschabloner. 
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Arbetsmarknadsenhet 

Kostnadsredovisning arbetsmarknadsenhet 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

AME 4 705 0 2 491 4 665 40 

Arbetsmarknadsenheten prognostiserar en positiv avvikelse på 40 tkr. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd håller på att implementeras. En tillfällig omorganisation på ledningsnivån har 

gjort f o m 1 april för att lägga ledningsfokus på ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Resultat av det nya 

arbetssättet kopplat till riktlinjerna är dock avhängigt av vad som händer inom den statliga arbetsmarknadspolitiken. 

Utan subventionerade anställningsformer kommer det att bli svårt att få ut personer i sysselsättning och arbetet att få 

ner kostnaderna för ekonomiskt bistånd försvåras. 

Allmän återhållsamhet tillämpas i alla verksamheter. 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

16 38
6 

15 45
2 

14 92
5 

15 93
6 

16 07
1 

16 16
2 

17 32
3 

18 84
7 

17 44
3 

15 74
7 

15 96
6 

15 62
0 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

18 63
8 

17 90
4 

17 03
1 

         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

209 331 405 327 226 200 143 117 214 272 245 273 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

267 414 256          

Observera att kostnaden 2018 avser gamla vård och omsorg. Åren är därför inte jämförbara. 

Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal aktuella 
2018 

147 147 145 139 143 145 145 145 144 145 143 146 144,5 

Antal aktuella 
2019 

149 144 145          146 

Lediga rum 2018 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

Lediga rum 2019 0 0 0          0 

Väntelista 2018 10 7 9 10 0 2 3 2 4 6 9 6 5,7 

Väntelista 2019 10 12 14          12 

varav i ordinärt 
boende 

6 7 8          7 

varav i 
korttidsboende 

4 5 6          5 

Betalningsansva
r 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Betalningsansva
r 2019 

0 0 0           

Antal på korttid 15 15 16          15,3 
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Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Budgeterat 2018 
7 40

8 
6 69

2 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 40

8 
7 17

0 
7 40

8 
7 47

0 
7 40

8 
7 294 

Utfört 2018 
7 22

0 
6 71

8 
7 05

0 
6 52

8 
6 47

2 
6 04

8 
6 17

9 
6 82

3 
6 20

6 
6 64

8 
6 55

0 
6 98

5 
6 619 

Differens 2018 -188 26 -358 -642 -936 
-1 

122 
-1 

229 
-585 -964 -760 -920 -423 -675 

Budgeterat 2019 
7 22

4 
6 52

5 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
6 99

1 
7 22

4 
7 088 

Utfört 2019 
6 90

2 
6 77

6 
6 92

8 
         6 869 

Differens 2019 -322 251 -296 
-6 

991 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-6 

991 
-7 

224 
-219 

Nyttjandegrad 
2019 

61,5 61,9 62,8          62 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad 

Antal 2018 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 21,9 

Varav LSS 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,2 

Antal 2019 20 20           20 

Varav LSS 6 6           6 

Utförda timmar 
2018 

940 850 917 853 937 929 936 929 903 949 919 947 917,4 

Utförda timmar 
2019 

954 794           874 

Boende              

Antal 2018 27 27 27 27 27 27 28 27 27 27 27 27 27,1 

Antal 2019 27 27           27 

Varav i annan 
kommun 

2 2           2 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2019 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Ärende Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bifal
l 

Avsl Ej 
till 

Hemtjänst service 37 0           37 0  

Hemtjänst pers 
omv 

44 0           44 0  

Matdistribution 26 0           26 0  

Trygghetslarm 42 0           42 0  

Avlösning i 
hemmet 

2 0           2 0  

Trygg hemgång 31 0           31 0  

V o 
omsorgsboende 

22 0 3          22 0 3 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 3           0 3  
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Äldreomsorg 
2019 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Korttidsvistelse 
SoL 

29 1 1          29 1 1 

Plats i 
dagverksamhet 

0 0           0 0  

Kontaktperson 3 0           3 0  

Summa 236 4 4          236 4 4 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2019 
Kvartal
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

Biträde pers ass 4 1       4 1 

Ledsagarservice 2 0       2 0 

Kontaktperson 1 0       1 0 

Avlösarservice i 
hemmet 1 0       1 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 3 1       3 1 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0       0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 2 0       2 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 1 0       1 0 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 1 1       1 1 

Summa 15 3       15 3 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 

Kostnad tkr Jan Febr Mars April Maj Juni Juli 
Augu

sti 
Sept Okt Nov Dec Snitt 

2018 1 267 1 234 1 272 1 385 1 544 1 073 1 060 1 225 1 075 1 337 1 433 1 456 1 280 

2019 1 523 1 348 1 457          1 443 

Ack 2018 1267 2501 3773 5158 6702 7775 8835 10060 
1113

5 
1247

2 
1390

5 
1536

1  

Ack 2019 1523 2871 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328 4328  

Pågående 
ärenden 

Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

2018 174 183 197 198 208 213 219 216 203 204 213 222 204 

2019 201 202 206           
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Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 

Antal dygn             

SoL 174 40 43          

LVM 16 0 0          

S:a 190 40 43          

Kostnad tkr             

SoL 235 108 122          

LVM 69 0 0          

S:a 494 148 165          

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 217 222 248          229 

Kostnad tkr 501 556 625          561 

Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer 

  Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Snitt 

Dygn 93 60 82          78 

Kostnad tkr 215 134 193          181 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas av Hälsa- och välfärdsnämnden 2019-04-17. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1700 Larm särskilt boende 0 500 500 0  

1702 Inventarier barnkorttid 0 300 300 0  

1703 Rullstol 0 60 60 0  

1704 Program aut handläggning 0 500 500 0  

1711 Inventarier korttid demens 0 100 100 0  

1712 TES-lyftet 0 110 110 0  

1792 Verksamhetssystem 0 2 000 2 000 0  

 Totalt 0 3 570 3 570 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Så här långt ser förvaltningen inga tecken på avvikelser jämfört med budget. Viss osäkerhet kring projekt 1792 

"Verksamhetssystem" då upphandlingsprocessen drar ut på tiden. Förhoppningen är att projektet ska kunna avslutas 

under året men viss osäkerhet råder. 
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Miljö och byggnämnd 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Differens 
period 

Budget helår Prognos helår 
Differens 
helår 

Intäkter 1 305 1 523 218 5 225 5 225 0 

       

Personalkostnader 1 416 1 312 104 5 665 5 665 0 

Lokalkostnader 85 64 21 344 344 0 

Övriga kostnader 1 116 963 153 4 452 4 452 0 

Summa kostnader 2 617 2 339 278 10 461 10 461 0 

       

Resultat exkl. 
kapitalkostnad 

1 312 816 496 5 236 5 236 0 

       

Kapitalkostnader 3 3 0 13 13 0 

       

Resultat inkl 
kapitalkostnader 

1 315 819 496 5 249 5 249 0 

Uppföljning personalkostnader 

Belopp i tkr jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Kostnad 
arbetskraft 
2018 

477 521 483 459 420 442 457 459 446 424 434 443 

Kostnad 
arbetskraft 
2019 

424 405 445          

varav 
kostnad för 
sjuklön 2018 

0 0 2 5 2 0 3 1 0 7 0 1 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019 

2 2 0          

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1200 Programvara bygglov 0 200 200 0 201912 

       

 Totalt 0 200 200 0  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

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

Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter fr o m 
2019-05-01
Dnr KS/2018:880 110  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

1. Beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter från och med 2019-05-01 
fastställs enligt förteckning 2019-04-10.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att besluta om de förändringar som kan bli aktuella 
under mandatperioden t o m 2022. Uppdraget gäller för hela kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

3. Beslut om attestanter ska innehålla beloppsgräns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslutsattestanter för 
kommunstyrelsens verksamheter fr o m 2019-05-01. I förslaget har beloppsgräns lagts till 
för respektive beslutsattest.

Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen 2019-01-09, § 11.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-10

Attestantförteckning 2019-04-10

Kommunstyrelsens beslut 2019-01-09, § 11

 
Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Kanslichef
Räddningschef
Utvecklingschef
Tillväxtchef



Attestreglemenete för Kommunstyrelseförvaltningen 2019-05-01 - 2021-12-31

Områdeschef Ansvar Vht Benämning område Ansvar Vht Benämning vht Ansvarig chef/beslutsattestant Ersättare beslut Anteckning

2019 - 2021

Petra Gummesson 1 xxxxx Stab 1050 00330 Utvecklingsanslag Petra Gummesson Gunnar Elvingsson Beloppsgräns: 20 000 000 kr

Nämnd, ledning Petra Gummesson 1050 00900 Stab Petra Gummesson Gunnar Elvingsson

1050 09000 Avgift kommunförbundet Petra Gummesson Gunnar Elvingsson

1050 09010 Skåne Nordostsamarbete Petra Gummesson Gunnar Elvingsson

Gunnar Elvingsson 1020 xxxxx Ekonomienheten 1020 00260 Bidrag stift. Lekoseum Gunnar Elvingsson Anette Kristersson Beloppsgräns: 300 000 kr

Ekonomienheten Gunnar Elvingsson 1020 04200 Ekonomiavdelningen Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

1020 08200 Inköpsenheten Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

1020 08300 IT ekonomi Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

Anna Olsson 1031 xxxxx HR-enheten 1031 06100 HR-enheten Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson Beloppsgräns: 200 000 kr

HR-enheten Anna Olsson 1031 06110 HR IT-system Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06130 Proj framtidens ledare Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06140 Feriearbete Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06230 Gratifikation Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06320 PA div åtgärder Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06330 Central kompetensutveckling Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06400 Facklig månadslön Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06410 Facklig verksamhet Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06500 Företagshälsovård Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06510 Friskvårdsprogram Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

1031 06700 Central introduktion Anna Olsson Lisa Gannby/Madeleine Karlsson

Jimmie Ask 1060 xxxxx Räddningstjänst 1060 08310 Säkerhetsgrupp Jimmie Ask Oscar Karlsson Beloppsgräns: 200 000 kr

Räddningstjänst Jimmie Ask 1060 08330 Riskhantering / Flexite Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 88000 Räddningstjänst Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 88100 IVPA Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 89300 Befolkningsskydd Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 89810 Bidrag civilförsvarsför. Jimmie Ask Oscar Karlsson

1060 89830 Rakel Jimmie Ask Oscar Karlsson

Pernilla Pettersson 1070 xxxxx IT- och utvecklingsenhet 1070 00850 Leaderprojekt Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg Beloppsgräns: 500 000 kr

IT- och utvecklingsenhet Pernilla Pettersson 1070 01000 Information/marknadsföring Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg

1070 02100 IT-avdelning Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg

1070 08100 Kontaktcenter Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg

1070 08500 Intern bilpool Pernilla Pettersson Carl-Johan Löwenberg



Carl-Johan Löwenberg 1080 xxxxx Tillväxtenhet 1080 00190 Bidrag Osby Näringsliv Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson Beloppsgräns: 200 000 kr

Tillväxtenhet Carl-Johan Löwenberg 1080 00350 Bidrag Ung Företagsamhet Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

1080 11000 Näringslivsutveckling Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

1080 11020 Nyföretagarcentrum Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

1080 43170 Turism, centralt Carl-Johan Löwenberg Pernilla Pettersson

Amra Eljami 1090 xxxxx Kansli 1090 00100 Kommunfullmäktige Amra Eljami Marit Löfberg Beloppsgräns: 200 000 kr

Kansli Amra Eljami 1090 00150 Bidrag Skånes arkivförbund Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00300 Kommunstyrelsen Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00340 Hlm:s nämndemannaföreningAmra Eljami Marit Löfberg

1090 00360 KPR och RFFH Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00500 Partistöd Amra Eljami Marit Löfberg

1090 00880 Webbsändning KF Amra Eljami Marit Löfberg

1090 01200 Dagens Samhälle Amra Eljami Marit Löfberg

1090 03100 Kansliavdelningen Amra Eljami Marit Löfberg

1090 03130 Konsumentrådgivning Amra Eljami Marit Löfberg

1090 03140 Ärendehanteringssystem Amra Eljami Marit Löfberg

1090 05442 Resebidrag studerande Amra Eljami Marit Löfberg

1090 09400 E-arkiv Amra Eljami Marit Löfberg

1090 09500 Arkiv Amra Eljami Marit Löfberg

1090 82700 Råd för trygghet och hälsa Amra Eljami Marit Löfberg

Gunnar Elvingsson 9001 xxxxx Ekonomichef (FIN) 9001 90010 Pensionskostnader Gunnar Elvingsson Anette Kristersson Beloppsgräns: 1 000 000 kr

Ekonomichef (FIN) Gunnar Elvingsson 9001 90020 Personalförsäkringar Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 90030 Kalkylerad KP Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 90040 Osäkra kundfordringar Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91020 KS:s förfogande Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91030 Tilläggsbudget Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91080 Förfogande verkställighet Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91180 Ersättnin Migr.verket 15-16 Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 91190 Övr intäkter o kostnader Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 92010 Skatteintäkter Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 92020 Skatteutjämningsbidrag Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93030 Övriga räntor Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93060 Ränteint långsikt plac Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93080 Övr finansiella int Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93081 Borgensavgifter Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 93150 Övr finansiella kost Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 94010 Internränta Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 95010 Förändring P-skuld Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 95020 Semesterlöneskuld Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 95030 Förändring löneskuld Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 97010 Värdeföränr omsättn. Till Gunnar Elvingsson Anette Kristersson



9001 97040 Realv/förl mark, fastigh Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

9001 97050 Re. Realv/förlust invent Gunnar Elvingsson Anette Kristersson

Utöver ovanstående har förvaltningschef generell beslutsrätt för hela förvaltningen

Områdeschefer har generell beslutsrätt för respektive område.

Förändringar under mandatperioden delegeras till förvaltningschef

Kommunstyrelsens ordförande har beslutsrätt för kommundirektörens fakturor och ev. utlägg av personlig karaktär.

Beslut om attest ska innehålla beloppsgräns.
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Kommunstyrelseförvaltningen 
/Gunnar Elvingsson/ 
/0479528161/ 
/gunnar.elvingsson@osby.se/ 

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

Remissvar - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting
Dnr KS/2019:122 040  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen

Remissvar på utredningen lämnas enligt upprättat förslag, daterat 2019-04-09.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har tillsatt en särskild utredning för översyn av systemet för 
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen lämnade sitt förslag i 
oktober 2018. Regeringen inbjuder nu landets kommuner och landsting att lämna 
synpunkter på utredningen. Remissvaren ska ha kommit in till finansdepartementet den 17 
maj 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-09
Förslag till remissvar 2019-04-09
Remissmissiv SOU 2018:74
Betänkandet finns tillgängligt i sin helhet på regeringens hemsida, länk: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/10/sou-
201874/

Ärende

Regeringen valde under 2016 att tillsätta en särskild utredning för översyn av systemet för 
kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningens namn är 
Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016: 2). Förre förbundsdirektören för SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) Håkan Sörman har lett utredningen. Utredningen lämnade sitt 
slutbetänkande, Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting (SOU 2018:74) i oktober 2018.

Regeringen inbjuder nu landets kommuner att lämna synpunkter på utredningen. 
Remissvaren ska ha kommit in till finansdepartementet den 17 maj 2019.

http://www.osby.se/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/10/sou-201874/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/10/sou-201874/
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Uppdraget

Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift. Utredarens uppdrag har varit 
att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen. Enligt direktivet så ska översynen belysa 
om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar och 
med anledning av detta föreslå förändringar. I uppdraget ingår också att analysera 
möjligheterna till att förenkla utjämningen. Förslaget är att förändringar av 
kostnadsutjämningen ska träda i kraft redan 2020.

Utgångspunkter för kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla 
kommuner och landsting att tillhandahålla service oberoende av opåverkbara, strukturella 
förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå eller 
effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt finansierad inom kommunsektorn och 
staten har ingen del i finansieringen, till skillnad mot inkomstutjämningen. 
Kostnadsutjämning sker för de kostnader man förväntas ha givet befolkningens 
sammansättning, gleshet och produktionsförutsättningar. Kostnadsutjämningen ska vara i 
allt väsentligt opåverkbar.

Förslaget

Delmodeller

Förslaget till ny kostnadsutjämning innehåller följande delmodeller.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förskoleklass och grundskola

Gymnasieskola

Kommunal vuxenutbildning, ny delmodell

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg

Infrastruktur och skydd, ny delmodell där ingående 
delar är överflyttade från annan delmodell

Verksamhetsövergripande kostnader, ny delmodell där 
ingående delar har flyttats över från andra delmodeller
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Förenkling

Utredaren har endast i mindre grad kunnat föreslå förenklingar i systemet. Det förefaller 
viktigare att vi har ett system som fyller sitt syfte gällande kostnadsutjämning än ett enkelt 
och väldigt lättförståeligt system. Dock får systemet inte bli alltför komplicerat vilket kan 
minska trovärdigheten.

Aktualitet

Förslaget innehåller en rad uppdaterade beräkningar inom olika delmodeller där 
uppdateringar inte har gjorts sedan nittiotalet. Utredaren föreslår också en högre grad av 
indexering än i nuvarande system i syfte att bibehålla systemets aktualitet under längre 
tid.

Socioekonomi inklusive flyktingmottagande

Förslaget innebär att utjämning på socioekonomisk grund ska införas inom förskolan 
vilket inte har funnits med tidigare. Kompensationen baseras på barnens hemförhållanden. 
Socioekonomisk grund är här föräldrar med låg utbildningsnivå, hushåll med låg 
disponibel inkomst samt barn med utländsk bakgrund.

Inom grundskolan finns idag ett system med riktade statsbidrag baserat på 
socioekonomiskt index. Därför föreslås ingen ytterligare socioekonomisk utjämning i 
detta förslag.

En helt ny delmodell införs avseende kommunal vuxenutbildning inklusive svenska för 
invandrare. Den nya modellen ska spegla skillnader i socioekonomi och inte minst 
flyktingmottagande mellan kommunerna.

I delmodellen för individ- och familjeomsorg görs förändringar som gör att utjämning 
präglas mer av levnadsvillkor än av den kommunala verksamhetens utformning. Detta är 
positivt eftersom modellen då görs mindre påverkbar vilket ligger i linje med principerna 
för utjämning.

Gles bebyggelse

Förslaget innehåller en rad uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid gles 
bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärmning, räddningstjänst, 
byggkostnader samt gator och vägar i mindre glesbygdskommuner. Glesbygdskommuner 
definieras i utredningen som kommuner med invånardistans på minst 300-350 samt ett 
befolkningsunderlag upp till 20000-25000 invånare.

Växande och minskande befolkning

Förslaget innehåller också ökade ersättningar för kommuner med minskande befolkning.
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Löner

I betänkandet föreslås att lönenivå även fortsättningsvisa ska ingå som utjämningsgrund. 
Delmodellen är en av de mest kritiserade men eftersom lönekostnaderna enligt 
undersökningar påverkar produktionskostnaderna och är starkt kopplade till strukturella 
skillnader bör denna utjämningsfaktor vara kvar enligt förslaget. Justering görs dock så att 
lönekompensationen redovisas i respektive verksamhetsmodell i stället för i en separat 
lönemodell.

Förslagets påverkan på Osby kommun

Förslaget innebär att Osby kommun skulle erhålla ytterligare 708 kr per invånare i 
kostnadsutjämningsbidrag jämfört med nuvarande system i 2018 års nivå.

De största förändringarna sker inom delmodellerna förskola samt individ och 
familjeomsorg

Utfallet i de olika delmodellerna visas nedan i kr per invånare.

Delmodell
Nuvarande 
bidrag avgift

Bidrag/avgift 
enl förslag Förändring

Förskola -579 -376 203
Grundskola -177 -171 6
Gymnasium 525 566 41
Komvux 0 36 36
Individ och familjeomsorg -946 -618 328
Äldreomsorg 3 262 3 187 -75
Kollektivtrafik 134 196 62
Barn och unga m. utländsk bakgrund, utgår -107 0 107
Befolkningsförändring, fördelas -137 -163 -26
Bebyggelsestruktur, fördelas -225 -213 12
Lönenivå, fördelas -402 -388 14
Totalt 1 348 2 056 708
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Utredarens avslutande kommentar

Det samlade utfallet av förslagen innebär en relativt stor förändring. Utjämningens 
omfattning ökar med en miljard kronor både för kommunerna och landstingen.

Kostnadsutjämningens nuvarande profil innebär att omfördelning sker från kommuner 
med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner 
med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Förslagen i denna 
utredning förstärker nuvarande profil.

Till detta kommer att kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar och nyanlända 
får ett högre utfall med utredningens förslag.

Utredarens bedömning är att förslaget följer de principer som gäller för 
kostnadsutjämningen. De förändringar som föreslås förklaras till stor del av uppdateringar 
av siffer- och statistiskt material. Övriga förändringar är en följd av ökad tonvikt i 
utjämningen för socioekonomiska förhållanden och gles bebyggelse.

 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 



Datum
2019-04-09
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
Tel 0479528161
gunnar.elvingsson@osby.se
Dnr KS/2019:122 

Besöksadress V:a Storgatan 35
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen
283 31 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809

Yttrande
FI2018/03212/K
Finansdepartementet
Fi.remissvar@regeringskansliet.se

Betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen

Sammanfattning

Osby kommun ser positivt på förslaget till ny kostnadsutjämning. Översynen följer och 
förstärker de principer som gäller för kostnadsutjämning och skapar därmed mer 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla 
service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.

I det följande kommenteras och ges synpunkter på några delar i förslaget.

Kap 5 Övergripande utvärdering och förslag till ny modellstruktur

5.2.2 Avstämning mot principer för utjämning

Dagens utjämningssystem innehåller ett antal beräkningar som inte uppdateras löpande 
(Ex. merkostnader i grundskolan för modersmålsundervisning). Kommunen ser positivt 
på utredningens förslag att nominella fasta belopp kopplas till kostnadsutvecklingen i 
riket och att det därmed sker en löpande uppdatering. Därigenom undviks att reala värden 
urholkas över tid.

Kap 6 Socioekonomi, gles bebyggelse och löner

Generellt

Det är positivt att dessa tre variabler införlivas i respektive delmodell då det blir tydligare 
vilken beräkningsgrunden är för respektive delområde.

Socioekonomi

Kommunen ser positivt på att hänsyn tas till socioekonomiska förhållanden i flera av 
delmodellerna eftersom sådana skillnader i levnadsförhållanden kan påverka 
verksamhetskostnaderna.

mailto:gunnar.elvingsson@osby.se
http://www.osby.se/
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Kap 7.3 Förskoleklass och grundskola

Utredningen föreslår ingen socioekonomisk fördelning i kostnadsutjämningen eftersom 
det under perioden 2018-2020 finns ett riktat statsbidrag som har socioekonomisk profil. 
Avsikten är att tillskottet till skolsektorn ska vara permanent. 

Det kan inte vara rimligt att staten har ett riktat kostnadsutjämningssystem vid sidan om 
den ordinarie kostnadsutjämningen. Här bör de statliga riktade bidragen ersättas av en 
socioekonomisk fördelning i den ordinarie kostnadsutjämningen. De anslag som i dag då 
fördelas via de riktade bidragen förs över till regleringsbidraget.

7.5 Kommunal vuxenutbildning

Det är positivt att en delmodell införs för kommunal vuxenutbildning. Det finns bl a stora 
skillnader i antal nyanlända mellan kommunerna vilket medför stora skillnader i behov av 
vuxenutbildning. Därmed finns det en grund för utjämning.

Det är dock viktigt här med en tät uppdatering och uppföljning av de ingående variablerna 
eftersom det handlar om en invånargrupp som bedöms röra sig mycket mellan 
kommunerna.

Kap 7.6 Individ och familjeomsorg

Det är positivt att modellen förändras så att för kommunerna påverkbara faktorer tas bort 
(Andel arbetslösa utan ersättning samt andel av befolkningen med ekonomiskt bistånd i 
mer än 6 månader) och ersätts med andra förklarande variabler som bättre speglar 
strukturella förhållanden. Dock föreslår utredningen en ny variabel, andel barn och 
ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta hushåll enligt Rädda barnens definition, som 
även här innehåller ett mått av påverkbarhet (mottagande av ekonomiskt bistånd). 
Målsättningen bör vara att använda variabler som utesluter påverkbara faktorer i sin 
helhet.

Kap 7.7 Äldreomsorg

Det är rimligt att indelningen för kostnadsutjämning ändras från gifta/ogifta till 
sammanboende/ensamboende eftersom detta bättre speglar verkligheten.

Niklas Larsson

Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunstyrelseförvaltningen 
/Gunnar Elvingsson/ 
/0479528161/ 
/gunnar.elvingsson@osby.se/ 

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

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 
2018
Dnr KS/2019:119 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

De av kommunen hel- och delägda aktiebolagens verksamhet under 2018 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen kap 6 innehåller bestämmelser om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bolagen har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen ska lämna 
förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder om styrelsen vid sin årliga 
prövning ser att bolaget inte bedriver verksamhet som  överensstämmer med ändamålet 
och/eller inte följer de kommunala principer som gäller för bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen har i samband med tertialuppföljningarna och i samband med 
bokslut/årsredovisning följt upp de kommunala bolagens verksamhet. Kommunen har 
också löpande under året haft träffar med bolagen i olika frågor.

Kommunstyrelsen gör bedömningen att samtliga kommunala bolagens respektive 
verksamheter har varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-10

 

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 

http://www.osby.se/


Sida
2(2)
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Osbybostäder AB
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Östra Göinge Renhållnings AB
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

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

Plan för intern kontroll 2019
Dnr KS/2019:128 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2019 fastställs enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har, enligt reglerna för intern kontroll, ansvaret för den interna kontrollen 
inom sitt ansvarsområde. Varje nämnd ska årligen fastställa en plan för intern kontroll.

Kommunstyrelseförvaltningen har efter genomförd risk- och konsekvensanalys i de olika 
verksamheterna upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-10

Rapport, intern kontrollplan 2019 för kommunstyrelseförvaltningen

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör
Ekonomichef
HR-chef
Räddningschef
Kanslichef
Utvecklingschef
Tillväxtchef

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Intern kontrollplan 2019

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Ekonomi-
enheten

Löpande 
redovisning, in- 
och utbetalning

Korrekt redovisning 3 2 6 Nej Låg risk

Momsredovis-
ning

Korrekt 
momsdeklaration

4 3 12 Ja redovisningse
konom

1 g år Extern 
granskning, 
genomgång 
av process

ekonomichef 15 juni Fel har upptäckts

Kundreskontra Periodisering av 
fakturering

3 3 9 Ja Adminstratör 
UCN

I samband 
med bokslut

Stickprov Redovisnings
ekonom

20 jan 2020 Påpekande från 
revision

Leverentörsres-
kontra

Kontroll att vi betalar 
till rätt leverantör

3 4 12 Ja Redovisnings
ekonom

1 g år Stickprov ekonomichef 1 dec Hög risk

Delårsbokslut/ 
årsredovisning

Korrekt ekonomisk 
information

2 3 6 Nej Låg risk

Systemförvalt-
ning

Rätt behörighet till 
betalnings-system

2 4 8 Ja Redovisnings
ekonom

1 g år Genomgång 
av rutin för 
behörighetstil
ldelning

ekonomichef 1 nov Hög konsekvens

Finansverksam-
het/lån

Kommunen har 
tillräcklig likviditet

2 4 8 Nej Goda lånevillkor 
hos 
Kommuninvest

Finansverksam-
het/kapitalförval
tning

Förvaltares 
efterlevnad av policy

2 3 6 Nej Kontroll av 
förvaltares 
uppdrag görs 
enligt årlig rutin

Finansverksam-
het/stiftelser

Värdeutveckling 3 3 9 Ja ekonomichef 1 g år Översyn 
plceringsvillk
or och 
riktlinjer

kommundirekt
ör

1 nov Låg 
värdeutveckling 
de senaste åren

Budget/uppfölj-
ning

Korrekt ekonomisk 
information

2 4 8 Nej Prognos-säkerhet 
i uppföljningar 
bedöms som 
relativt god.
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Controller/verk-
samhetsstöd

Tillräckligt stöd till 
chefer

3 3 9 Ja ekonomichef 1 g år Utvärdering 
av ny 
organisation

kommundirekt
ör

1 dec Organisations 
förändring med 
central 
ekonomienhet bör 
utvärderas inom 2 
år

Försäkring 
Att kommunen 
har rätt 
försäkrings-
skydd, att alla 
verksamheter 
och objekt 
omfattas

Att kommunen har 
rätt 
försäkringsskydd, att 
alla verksamheter 
och objekt omfattas

2 4 8 Nej Genomförs varje 
år enligt rutin

HR-enheten

Sjukfrånvaro Bibehålla /sänka 
sjukfrånvaron

2 3 6 Ja Hr-enheten 1 g/år Statistik HRM KS mars 2020 Viktigt att 
fortklöpande följa 
utvecklingen

Anställnings-
kontrakt -
Intermittent

Korrekt ifyllt 3 2 6 Ja Lönekonsult 2 g/år Stickprov Hr-chef 15 juni
15 dec

Idag är flertalet fel 
ifyllda

Arvodesunder-
lag

Rätt underlag för 
utbetalning

3 2 6 Ja Lönekonsult 2 g/år Stickprov PD juni
Dec

Risk för fel 
utbetalningar

Reseräkning 2 2 4 Nej

Kontroll av 
stämplingar i 
personalsystem

Ändringar i 
stämpling

3 3 9 Nej

Kanslienheten

Resebidrag Kontroll att angivna 
regler har följts och 
att krav uppfyllts

3 3 9 Ja Kansliet 2 ggr/år Fullständig 
kontroll

Kommunstyrel
sen

2019-12-31 Enligt beslut från 
kommunstyrelsen 
2016-09-07, § 126

Motioner Beslut i 
kommunfullmäktige

3 3 9 Ja Kansliet 1 ggr/år Redovisning 
och beslut

Kommunfullm
äktige

2019-10-31 Avser ej 
besvarade 
motioner enligt 
beslut i 
"Arbetsordning för 
kommunfullmäktig
e mandatperioden 
2019-2022"



Kommunstyrelse, Intern kontroll - kontrollplan 2019 4(6)

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Medborgarför-
slag

Beslut i 
kommunfullmäktige

3 3 9 Ja  Kansliet  1 ggr/år  Redovisning 
och beslut 

Kommun-
fullmäktige 

 2019-10-31  Avser ej beredda 
medborgarförslag 
enligt beslut i 
"Arbetsordning för 
kommunfullmäktig
e mandatperioden 
2019-2022" 

IT- och 
utvecklings-
enheten

Hantering 
datorkonton

Säkerställa rätt nivå 
av behörighet

4 3 12 Ja Systemteknik
er

1 g/år stick-prov IT-chef 2019-12-31

Virus och 
skadlig 
programkod

Kontroll att 
brandvägg och 
signaturfiler är 
uppdaterad

2 3 6 Ja Systemteknik
er

1 g/år stickprov IT-chef 2019-12-31

Återläsning av 
säkerhets
kopiering

Säkerställa att 
återläsning kan 
göras

1 4 4 Ja Systemteknik
er

1 g/år stickprov  IT-chef 2019-12-31

Kommunikation
-Säkra att vi 
följer lagar och 
förordningar

Säkerställa 3 2 6 Ja Kommunikatio
nsstrategi

1 g/år stickprov Kommunikatio
nschef

2019-12-31

Kommunikation
-Säkra att vi 
implementerar 
styrdokumenten

Säkerställa 2 2 4 Nej Kommunika-
tionsstrateg

Uppföljning Kommunikatio
nschef

2019-12-31

Kontaktcenter Säkerställa att 
sekretess efterföljs

3 3 9 Ja Medarbetare 
kontaktcenter

1 g/år Fullständig 
kontroll

Chef 
kontaktcenter

2019-12-31

Räddnings-
tjänsten

Risk- och 
sårbarhets
analys

Risker inom 
kommunen 
identifieras och 
uppdateras
genom årlig 
revidering av den 
kommunala risk- och 
sårbarhetsanalysen

Ja RCh 1 ggr/år FCh KSF Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Myndighets
utövning

Tillsyner genomförs 
enligt den årliga
tillsynsplanen

Ja Ansvarig för 
förebyggande 
verksamhet

6 ggr/år RCh Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor

Utbildning av 
kommunal 
personal

Utbildning av 
kommunal personal i 
HLR, 
allmänbrandkunskap 
och systematiskt 
brandskyddsarbete 
genomförs enligt 
utbildningsplan

Ja Ansvarig för 
förebyggande 
verksamhet

2 ggr/år Kontroll RCh Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor

Utbildning av 
skolungdom

Riktad information 
och utbildning av 
samtligaelever i 
årskurs 2, 5 och 8 
genomförs läsårsvis

Ja  Ansvarig för 
förebyggande 
verksamhet 

2 ggr/år Kontroll RCh Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor

Utbildning och 
övning av rtj 
personal

Utbildningar och 
övningar planeras 
genomförs och
följs upp enligt 
riktlinjer

Ja Operativt 
ansvarig

2 ggr/år Kontroll RCh Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor

Utvärdering och 
lärande

Kommunen tar 
tillvara på 
erfarenheter 
fråninträffade 
händelser och 
återför dem till sin 
egen 
skadeavhjälpande 
verksamhet

Ja Förebyggand
e och 
operativt 
ansvariga

löpande RCh Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor· 
Säkerhetsfrågor 
beaktas vid 
allsamhällsplaneri
ng

Samhälls-
planering

Säkerhetsfrågor 
beaktas vid all
samhällsplanering

Nej FCh sh by Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor

Kompetens-
försörjning

Kompetensförsörjnin
gsplan tas fram och 
revideras löpande

Ja Operativt 
ansvarig

2 ggr/år RCh Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Samverkan och 
samarbete

Samverkan och 
samarbete med 
andra kommuner 
sker som en naturlig 
del av arbetet

Ja RCh löpande FCh KSF Enligt 
kommunens 
handlingsprogram 
för skydd mot 
olyckor

Tillväxtenhete
n

Ansökning 
projektbidrag 
tillväxt

ansökan 3 3 9 Ja TC fullständig 
kontroll

Att få den 
sökande att 
fundera på och 
sätta mål för vad 
pengarna ska gå 
till.

Rapport 
projektbidrag

Uppföljning Ja Stickprov Viktigt att försöka 
se att den 
eftersträvade 
effekten av 
bidraget uppnås.
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1. Gemensamma regler och riktlinjer 
Bestämmelserna i under rubrikerna ”1.1 Nämndernas uppdrag” och ”1.2 Nämndernas 
arbetsformer och övriga gemensamma bestämmelser” i detta reglemente gäller alla nämnder1 i 
Osby kommun, om inte annat anges i det nämndspecifika reglementet.

1.1 Nämndernas uppdrag 
Samtliga nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelserna i detta reglemente. Respektive nämnd ansvarar inom denna ram för 
upprättande av verksamhetsplan och budget.

Respektive nämnd ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Respektive nämnd svarar inom sitt område för att

 informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten, 
 en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det egna verksamhetsområdet görs, 
 upprätta förslag till budget för det egna verksamhetsområdet, 
 verka för att samråd sker med brukare av nämndens tjänster, 
 fortlöpande reformera det kommunala regelbeståndet inom verksamheten, 
 de personuppgifter som nämnden behandlar, nämnden är personuppgiftsansvarig enligt 

GDPR, se nedan under rubriken ”Behandling av personuppgifter” 
 de informationssystem som stödjer nämndens verksamhet, 
 verksamheten bedrivs inom av kommunfullmäktige beslutad budgetram,
 vid negativ budgetavvikelse till kommunstyrelsen presentera åtgärder och tidplan för 

dessa åtgärder för att nå den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen,
 i övrigt fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

Processbehörighet/Talerätt
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 
undantaget personalärenden, inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det 
på grund av lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige och därvid träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

I mål där någon har begärt laglighetsprövning enligt KL av kommunfullmäktiges beslut får 
kommunstyrelsen själv eller genom ombud föra kommunens talan, om inte 
kommunfullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

1 Med nämnd avses även kommunstyrelsen.
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Firmateckning
Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden 
samt valnämnden, ska bland respektive nämnds förvaltnings tjänstepersoner utse ett antal 
firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma.

Undertecknande av handlingar 
Avtal, fullmakter, kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas 
av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden ska 
vice ordföranden eller kommundirektören för kommunstyrelsen, förvaltningschef för annan 
nämnd, eller annan anställd, som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Nämnden kan 
i enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd ska 
underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.

Med stöd av delegation från nämnden får delegat på nämndens vägnar underteckna handlingar 
som upprättats med anledning av dennes delegationsbeslut.

Från förvaltning utgående skrivelser ska undertecknas på sätt som förvaltningschef 
bestämmer.

Samverkan med andra nämnder 
För fullgörande av sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, 
nämnder, förvaltningar och tjänstepersoner inhämta de upplysningar som nämnden behöver 
för sin verksamhet.

Nämnderna ska därutöver verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål.

Medborgar-/Brukardialog
Nämnden ska i sitt arbete verka för att uppnå en dialog med medborgare och brukare.

Arkiv 
Nämnden ansvarar för att nämndens arkiv vårdas och förtecknas i enlighet med arkivlagen 
(1990:782). För kommunen finns ett särskilt upprättat arkivreglemente, kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet.

Taxefrågor och liknande
Nämnden ska upprätta förslag till taxor och avgifter inom nämndens område för eventuellt 
beslut om antagande i kommunfullmäktige samt besluta i ärenden gällande tillämpningen av 
antagna taxor och avgifter. 

Nämnden får själv besluta om antagande av taxor och avgifter som inte är av principiell 
beskaffenhet, dvs. inte är av någon större kommunalekonomisk omfattning.

Risk och sårbarhetsanalyser 
Nämnden ska utarbeta och anta risk- och sårbarhetsanalyser för sitt/sina verksamhets-
område(-n).
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1.2 Nämndernas arbetsformer och andra gemensamma bestämmelser
I tillämpliga delar gäller dessa bestämmelser även i ett utskotts/en delegations arbete, om 
respektive nämnd inte beslutar annat.

Uppdrag och verksamhet
Samtliga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 
eller annan författning. De ska följa det kommunfullmäktige i reglemente, i samband med 
budget eller i annat särskilt beslut har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

Organisation inom verksamhetsområdet
Samtliga nämnder ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn 
till av kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt lagar och andra författningar för 
verksamheten.

Samtliga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
valnämnden, beslutar, med hänsyn till de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fast-
ställt, om organisering och utformning av respektive förvaltnings organisation under nämn-
den, inom ramen för befintlig budget.

Kommundirektören har, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, delegation att fatta 
beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av kommunstyrelseför-
valtningens ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget. Respektive förvaltnings-
chef har, efter samråd med kommundirektören och respektive nämnds presidium, delegation 
att fatta beslut om inrättande, indragning, ändring av tjänster och förändring av respektive 
förvaltnings ledningsorganisation, inom ramen för befintlig budget.

Personalansvar
Respektive nämnd, med undantag för krisledningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt 
valnämnden, är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning. För de undantagna 
nämnderna är kommunstyrelsen anställningsmyndighet. 

Förvaltningschef anställs av kommundirektören i samråd med aktuell nämnds presidium.

Nämnderna har i övrigt hand om personal- och arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 
verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges nedan i det nämndspecifika 
reglementet för kommunstyrelsen, under rubrikerna ”Kommunstyrelsens personaldelegation” 
och ”Personalpolitiken” i detta reglemente.
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Behandling av personuppgifter
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som är 
gemensamma för hela kommunen, i enlighet med vad som angetts i nämndens 
registerförteckning, enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker 
i kommunfullmäktige samt hos eventuella fullmäktigeberedningar. Respektive nämnd ska 
utse dataskyddsombud.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige
Respektive nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet och, enligt 6 kap. 5 § KL, 
redovisa till kommunfullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som kommunfullmäktige 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§ KL.

Två (2) gånger per kalenderår, per den 30 juni respektive 31 december, ska respektive nämnd 
redovisa de beslut av kommunfullmäktige under den senaste sexmånadersperioden som de 
ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan förväntas verkställas. Redovisning-
en lämnas till kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar till kom-
munfullmäktige.

För samtliga nämnder, med undantag för kommunstyrelsen, gäller att de vid ovan an-givna 
redovisningstillfällen även ska redovisa de beslut av kommunstyrelsen under den senaste 
sexmånadersperioden som de ännu inte verkställt, skälen till detta samt när beslutet kan 
förväntas verkställas.

Nämnderna ska härutöver fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallagstiftning.

Särskilda bestämmelser om kommunstyrelsens underrättelseskyldighet finns nedan i det 
nämndspecifika reglementet för kommunstyrelsen, under rubriken ”Utökade befogenheter”.

Information och samråd
Respektive nämnd och kommunal- respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från annan 
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Kom-
munstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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Självförvaltningsorgan
Respektive nämnd får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av 
en viss anläggning eller en viss institution. 

Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden.

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, samman-
sättning, arbetsformer och mandattid.

Medborgarförslag
Medborgarförslag, där kommunfullmäktige överlåtit till en nämnd att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att nämnden kan fatta beslut inom sex (6) månader från det att förslaget 
väcktes i kommunfullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera kommunfullmäktige om 
de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag.

Nämnden ska en (1) gång per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för 
beslut i kommunfullmäktige inom ett (1) år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäk-
tige. Kommunfullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och 
när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i oktober månad.

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren un-
derrättas.

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får 
närvara när nämnden behandlar ärendet, delta i överläggningarna och närvara när beslut 
fattas.

Närvarorätt 
Kommunal- och oppositionsråd samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har 
rätt att närvara vid övriga nämnders sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får 
därutöver, om särskilda skäl föreligger, medge ledamot i kommunstyrelsen denna rätt. Den 
förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.

Nämnd får ge annan förtroendevald, som inte är ledamot i nämnden, rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig kan medges denna rätt.

Närvarorätten enligt första och andra stycket ovan gäller inte i ärenden som rör myndig-
hetsutövning mot enskild.

Nämnd får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 
Om nämnden beslutar det, får den som medgetts rätt att närvara vid ett sammanträde delta i 
överläggningarna. 
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Sammanträdenas tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämndens bestämmer.

Digital nämndadministration 
Alla handlingar rörande nämnden hanteras digitalt och distribueras endast digitalt till le-
damöter och ersättare i nämnderna. I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt 
fall, får handlingar distribueras på annat sätt.

Tidpunkt för sammanträden
Respektive nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel (1/3) av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas 
behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst 
tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten kalla till sammanträde.

Kallelsen, som ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet, bör 
även innehålla en sammanställning av de ärenden som ska behandlas. Ordföranden bestäm-
mer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen. 

Kallelsen och övriga handlingar distribueras till varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före 
sammanträdesdagen endast på sätt som anges ovan under rubriken ”Digital 
nämndadministration”.

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får kallelse och övriga hand-
lingar ske inom annan tid och/eller distribueras på annat sätt.

Kallelsen och övriga handlingar bör i möjligaste mån publiceras på kommunens hemsida, 
www.osby.se senast fyra (4) dagar före sammanträdesdagen.

http://www.osby.se/


Sida 8 av 31

Gruppledare
Varje i en nämnd representerat politiskt parti ska utse och till kommunstyrelseförvaltningens 
kanslienhet rapportera in en (1) ledamot som gruppledare, och en (1) ledamot som ersättare för 
gruppledaren, för partiet i respektive nämnd.

Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska 
snarast anmäla detta till gruppledaren för det politiska parti vederbörande representerar. 
Gruppledaren och/eller ersättaren för gruppledaren ansvarar för att kalla in den/de ersättare 
som står i tur att tjänstgöra. Före det att respektive sammanträde tar sin början ska gruppleda-
ren och/eller ersättaren för gruppledaren informera nämndens sekreterare om vilka som kallats 
in att tjänstgöra och för vem/vilka vederbörande ska tjänstgöra. 

Nämndens sekreterare kan, vid behov, biträda gruppledarna i att kalla in den/de ersättare som 
står i tur att tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställ-
da regler.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe, dock först i samband med ett ärendes påbörjande.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av kommunfull-
mäktige mellan dem bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den 
ordning de tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ord-
ningen.

Avvikande mening
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin muntliga avvikande 
mening antecknad till protokollet.

Jäv, avbruten tjänstgöring
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen när ärendet handlagts. 

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritets-
förhållandet mellan partierna.
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Ordföranden 
Nämndens ordförande ska 
 leda nämndens arbete och sammanträden, 
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
 kalla ersättare, 
 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda, 
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
 bevaka att nämndens beslut verkställs,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet, effektiviteten i 

densamma samt ta initiativ i dessa frågor, 
 främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder, 
 representera vid uppvaktningar, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt 

annat i ett särskilt fall,

Härutöver ska kommunstyrelsens ordförande 
 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och kom-

munfullmäktige.

Ordföranden får fatta beslut, på nämndens vägnar, i ärenden som är så brådskande att ärendets 
avgörande inte kan vänta till dess nämnden kan sammankallas. Dessa beslut ska anmälas vid 
nämndens nästkommande sammanträde.

Presidium
Nämndernas presidium, med undantag för barn- och utbildningsnämnden, ska bestå av 
ordföranden och vice ordföranden. Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av 
ordföranden och förste respektive andre vice ordföranden. Vice ordföranden(-a) ska biträda 
ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att 
det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämn-den längst tid. Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 
dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens 
uppgifter.

Kommunal- och oppositionsråd
Efter det att val av kommunstyrelse/nämnd skett utser kommunfullmäktige ett (1) kommunal- 
och ett (1) oppositionsråd. Kommunfullmäktige beslutar om kommunal- och oppositionsråd-
ens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
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Yrkanden
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

En ledamot som har framställt ett yrkande ska, om ordföranden anser att det behövs, avfatta 
yrkandet skriftligt.

Deltagande i beslut
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha 
deltagit i beslutet, om nämnden fattar beslutet med acklamation.

Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en (1) ledamot. 

Nämnden kan, i undantagsfall, besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Den aktuella paragrafen ska, för att det inte ska föreligga några oklarheter om innehållet i be-
slutet, redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en (1) ledamot.

Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som 
har fastställts för justering av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Med en skriftlig reservation jämställs en reservation som undertecknats och därefter skickats 
per e-post till kommun@osby.se .

Delgivning 
En nämnd delges genom ordföranden, kommundirektören för kommunstyrelsen, 
förvaltningschefen för annan nämnd, eller annan anställd i enlighet med vad nämnden 
bestämmer.

mailto:kommun@osby.se
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2. Nämndspecifika reglementen 
2.1 Kommunstyrelsen 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (2017:725) gäller bestäm-
melserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna 
uppgifter samt sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar kom-
munstyrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lag-
stiftning.

Sammansättning 
Kommunstyrelsen består av tretton (13) ledamöter och tretton (13) ersättare.

Insynsplats
Det/De politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige men inte i kommun-
styrelsen har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig 
ersättare, som endast har närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara, till en 
s.k. insynsplats i kommunstyrelsen. 

Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen 
gäller inte i ärenden avseende myndighetsutövning mot enskild. Förtroendevald som utsetts 
till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen får delta i överläggningarna men inte i besluten.

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/er-
sättare i kommunstyrelsen.

Förtroendevald som utsetts till en s.k. insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.

Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen får besluta att hela eller delar av kommunstyrelsens sammanträden ska vara 
offentliga.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektören samt kommun-
styrelsens sekreterare samråder vid beredningen inför respektive sammanträde om upplägget 
av sammanträdet, vilka ärenden som ska vara offentliga, när dessa ärenden ska behandlas 
m.m.

Det ska informeras på kommunens hemsida om möjligheten att närvara på kommun-
styrelsens sammanträde.
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Utskott/Delegation
Kommunstyrelsen ska ha ett (1) arbetsutskott, en (1) näringslivs- och tillväxtdelegation samt 
(1) en personaldelegation. Arbetsutskottet ska ha fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare och 
näringslivs- och tillväxt- respektive personaldelegationen ska ha vardera tre (3) ledamöter och 
tre (3) ersättare.

Inom såväl ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen som personaldelegationen väljer 
kommunstyrelsen för den tid kommunstyrelsen beslutar bland utskottets/delegationens 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott/en delegation på grund av sjukdom eller av annat skäl är för-
hindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot i 
utskottet/delegationen att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid ett utskotts/en delegations sammanträden endast om ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid 
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i kommunstyrelsens protokoll från valet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-
fullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott/en delegation, som inte utsetts vid proportio-
nellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Ett utskott/en delegation sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Samman-
träden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i 
ett utskott respektive en (1) ledamot i näringslivs- eller personaldelegationen begär det.

Ett utskott, näringslivs- och tillväxtdelegationen respektive personaldelegationen får 
handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras respektive ledamöter är närvarande. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott/en delegation ska protokoll föras i de delar där utskottet inte 
enbart bereder ett ärende inför beslut i kommunstyrelsen.

De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet bör beredas av ett utskott/en 
delegation om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana 
ärenden till utskottet/delegationen. När ärendet beretts ska utskottet/delegationen lägga fram 
förslag till beslut. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga 
ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom samtliga de av 
kommunstyrelsens ansvarsområden som framgår av detta reglemente, med undantag för vad 
som nedan anges om kommunstyrelsens tillväxtdelegation.

Kommunstyrelsens näringslivs- och tillväxtlivsdelegation
I näringslivs- och tillväxtdelegationens ansvarsområde ingår 
 befolkningsutveckling,
 bostadsförsörjning,
 destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring,
 handelsutveckling,
 kompetensförsörjning,
 landsbygdsutveckling,
 näringslivsfrågor samt åtgärder för att främja nyföretagande och utveckling av näringslivet 

i kommunen,
 turism verksamhet.

Näringslivs- och tillväxtdelegationen ska till kommunstyrelsen bereda förslag till beslut i 
kommunstyrelsen, och i förekommande fall kommunfullmäktige, avseende bland annat 
följande dokument.
 Näringslivsstrategi.
 Årlig verksamhets- och handlingsplan för kommunens näringsliv.
 Tillväxtstrategi.

Kommunstyrelsens personaldelegation
Personaldelegationens ansvarsområde är att fullgöra kommunens uppgifter som arbetsgivare 
och fatta beslut i följande ärendegrupper.
 Styrning av kommunens personalpolitik, 
 Tolkning av arvodesregler för förtroendevalda.
 Förhandlingar.
 Fastställa ramar vid årlig löneöversyn.
 Uppföljning av personalekonomisk redovisning.
 Övriga personalfrågor.
 Andra grupper av ärenden där kommunstyrelsen delegerat sin beslutanderätt

Kommunstyrelsens styrfunktion
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 
och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.

Kommunstyrelsens ledningsfunktion
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett hel-
hetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund.
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Kommunstyrelsens ledningsfunktion forts.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bland annat
 utvecklingen av den kommunala demokratin, 
 kommunens ekonomi-, upphandlings-, HR- och kansliorganisation,
 kommunens miljö- och byggorganisation,
 kommunens räddningstjänstorganisation,
 kommunens informations- och kommunikationsverksamheten, 
 näringslivs-, tillväxt- och utvecklingsfrågor,
 kommunens digitala utveckling,
 kommunens personalpolitik, 
 drift, samordning och utveckling av kommunens IT- och telefonisystem,
 ansvara för genomförandet av markpolitiken 
 ansvara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap, 
 ansvara för mark- och bostadspolitiken,
 ansvara för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas, 
 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet, 
 den kommunala verksamhetens kvalitet och produktivitet, 
 utvecklingen av brukarinflytande, 
 administration och verksamhet för rådet för trygghet och hälsa, enligt riktlinjer, antagna av 

kommunstyrelsen den 17 maj 2017, § 98.

Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda 
målen och återrapportera till kommunfullmäktige. För att fullgöra denna uppföljningsfunktion 
ska kommunstyrelsen
 övervaka att av kommunfullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer, program och 

ekonomi för verksamheten följs upp i nämnderna,
 övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
 följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
 två (2) gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret,

 en (1) gång per år rapportera till kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller annan lag eller författning,

 inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 
kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av kommunfullmäktige fastställda 
program och direktiv,

 senast den 1 april årligen lämna kommunfullmäktige en redovisning över beredningen av 
motioner som väckts i kommunfullmäktige och som inte slutligt handlagts av 
kommunfullmäktige, 

 följa upp att nämnderna driver sina verksamheter inom av beslutad budgetram, och vid 
avvikelse kräva in åtgärdsplan för att nå beslutad budgetram.
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Kommunstyrelsen ska 
 Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 

riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd.

 Utöva uppsikt över övriga nämnders beslut.
 Ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL.
 Ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen.
 Ha hand om kommunens personaladministrativa system. ekonomisystem, dokument- och 

ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, ska-
derapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister.

 Anställa kommundirektör och besluta om instruktion för denne.
 Hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 

som behövs.
 Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder.
 Ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet 

med vad kommunfullmäktige särskilt beslutar.
 Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna.
 Upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 

som utförs av privata utförare.
 Bereda eller yttra sig i ärenden som handläggas av kommunfullmäktige i enlighet med 6 

kap. 13 § KL.
 Verkställa kommunfullmäktiges beslut, om kommunfullmäktige inte beslutat annat.

Om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 
som kommunfullmäktige ska handläggas ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en 
förtroendevald eller en anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Kommunstyrelsens uppgifter inom området skydd mot olyckor
Kommunstyrelsen ska fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och därmed ansvara för frågor i 
kommunen beträffande åtgärder för att förebygga/ begränsa omfattningen av brand och andra 
olyckor, utan att räddningschefens ansvar enligt 3 kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor inskränks.

Kommunstyrelsen ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och fullgöra 
kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt 
 lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
 förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor,
 lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor,
 förordningen (2015:236) om åtgärder att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor,
 förordningen (2016:986) om avgifter för tillsyn av åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
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Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Företag och stiftelser
Kommunstyrelsen ska
 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst avseende ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv samt övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade.

 Ansvara för regelbundna möten mellan kommunstyrelsen och företags-/stiftelseled-
ningarna.

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 2–6 
§§ KL är uppfyllda avseende de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i.

 Årligen, senast den 30 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de ak-
tiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala be-
fogenheterna. Beslutet ska snarast därefter anmälas till kommunfullmäktige. Anser 
kommunstyrelsen att brister förelegat ska kommunstyrelsen samtidigt med att beslutet 
anmäls till kommunfullmäktige lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga 
åtgärder.

 Utse ombud till och lämna uppdrag till ombudet samt i övrigt tillvarata kommunens 
intressen vid bolags-/föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag där 
kommunen är hel- eller delägare.

 I den mån kommunens inflytande möjliggör det även samordna verksamheterna i företag 
där kommunen är delägare men inte utövar bestämmande inflytande, med övriga 
kommunala verksamheter

Kommunfullmäktige ska dock alltid besluta i ärenden avseende.
 KL 3 kap 16 - 19 §§.
 Mål och riktlinjer för verksamheten.
 Kapitaltillskott.
 Val av kommunens ombud till bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

sammanträden i de företag där kommunen har en ägar-/medlemsandel överstigande 
tjugofem (25) procent.

 Grunderna för ekonomiska förmåner till styrelseledamöter, revisorer och ersättare.
 Ansvarsfrihet om revisor inte tillstyrkt sådan.
 Förvärv eller bildande av dotterföretag eller annat företagsengagemang.
 Frivillig likvidation.
 Fusion och fission av företag.
 Försäljning av företag, eller del av företag, eller sådant företags rörelse.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter
Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
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Kommunstyrelsens ekonomi- och medelsförvaltning
Kommunstyrelsen ska fullgöra följande uppgifter avseende ekonomi- och medelförvaltning.
 Ansvara för kommunens medelsförvaltning och följa av kommunfullmäktige fastställda 

riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens intäkter kommer in, att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

 Ansvara för kommunens övriga ekonomiska förvaltning. Denna förvaltning omfattar 
underhåll och förvaltning kommunens fasta och lösa egendom, se till att kommunens 
försäkringsbehov är tillgodosett samt kommunens egen donationsförvaltning och, efter 
samtycke från annan nämnd, placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av 
den nämnden.

 Upprätta förslag till budget i enlighet med KL.
 Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning.
 Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning.
 I enlighet med av kommunfullmäktige fastställda särskilda riktlinjer förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser.
 Överenskommelsen om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag (1997:736) om 

färdtjänst och lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt spellagen 
(2018:1138) och har rätt att besluta om avgifter/taxa i ärenden om licens, tillstånd, registrering 
och tillsyn enligt denna lag.

Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden,
 ta upp lån inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
 lämna borgen inom de beloppsramar och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställer,
 på begäran av annan nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av kommunfullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer,

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och 
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,

 ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor,

 tillstånd att använda kommunens vapen,
 avge yttrande och besluta i ärende som inte är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen om angivet slutdatum för yttrande/beslut inte medger att ärendet behandlas 
på sammanträde med kommunfullmäktige,

 anta prislista för räddningstjänstens externa tjänster, såsom insatser av personal, tjänster, 
transporter, tillstånd, uthyrning av materiel m.m. 
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Personalpolitiken
Kommunstyrelsen ska ha hand om sådana frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat.
 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
 Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad avser 11 

- 14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 
verksamhetsområden.

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser avseende 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

 Besluta om stridsåtgärd.
 Lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i ett särskilt reglemente och nämnden har enligt 
detta reglemente rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den 
utsträckning som nämnden anser det nödvändigt i den uppkomna krisen.

Kommunstyrelsen har, enligt 11 § hemvärnsförordningen (1997:146), rätt att utse minst en (1) 
ledamot i ett hemvärnsråd som organiseras inom kommunen.

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig och krigsfara finns i lagen 
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under 
krig eller krigsfara m.m.

Arbetslöshetsnämnd
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 
kommunfullmäktige antaget arkivreglemente.

Webbaserad anslagstavla och webbplats
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens webbaserade anslagstavla.

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats.
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Författningssamling
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen såväl 
avseende föreskrifter enligt 8 kap. 13 § KL som andra typer av dokument och ser till att denna 
hålls tillgänglig i lagstadgad form. Enligt 41 § i detta reglemente ansvarar nämnderna dels för 
att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande 
bestämmelser, dels för att kommunstyrelsen underrättas om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en 
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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2.2 Krisledningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om krisledningsnämnd i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid gäller bestämmelserna i 
KL och detta reglemente.

Sammansättning 
Krisledningsnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. Ledamöter respektive 
ersättare är samma personer som är ledamöter respektive ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Krisledningsnämndens administration hanteras av kommunstyrelseförvaltningen.

Krisledningsnämndens uppgifter
Krisledningsnämnden är kommunens ledningsfunktion under extraordinära händelser i freds-
tid. Med en extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Krisledningsnämnden ska se till att kommunens verksamhet/-er bedrivs i enlighet med de 
ramar och den ledningsplan som kommunfullmäktige har antagit, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Vid en extraordinär händelse har krisledningsnämnden rätt att ta i anspråk de förvaltnings-
resurser som den begär. Dock ska nämnden se till att samhällsviktig verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat, de föreskrifter som kan 
finnas i lag eller annan författning samt bestämmelser i detta reglemente.

Krisledningsnämnden ska inom kommunens geografiska område verka för, att de åtgärder 
som vidtas av olika aktörer för krishantering och informationen till allmänheten under en 
extraordinär händelse i fredstid samordnas.

Inkallande av krisledningsnämnden
Ordförande eller, om ordföranden har förhinder, vice ordföranden och den till åldern äldste 
ledamoten i nämnd ordning, ska bedöma/besluta om när en extraordinär händelse föreligger 
och då kalla in nämnden.

Om så behövs, innan krisledningsnämnden har samlats, får ordförande eller, om ordföranden 
har förhinder, vice ordföranden och den till åldern äldste ledamoten i nämnd ordning, fatta 
nödvändiga beslut som därefter snarast ska anmälas till nämnden.

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 
När krisledningsnämnden är i funktion får den besluta att överta en annan nämnds verksam-
heter och därmed fatta beslut i den utsträckning det är nödvändigt med hänsyn till den extra-
ordinära händelsens omfattning. Beslutet ska anmälas till närmast följande 
kommunfullmäktigesammanträde. 
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Övertagande av övriga nämnders verksamhet forts.
De händelser som kan hanteras inom ordinarie organisation/verksamhet ska hanteras i denna 
och därmed inte övertas.

För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som 
skulle ha gällt i den ordinarie nämndorganisationen.

Den som deltar eller har deltagit i en kommuns verksamhet med beredskap för eller åtgärder 
under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap har tystnadsplikt enligt 7 kap 1 § 
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap

Bistånd mellan kommuner och mellan kommuner och landsting
Kommunen får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 
extraordinär händelse i fredstid samt bistå annan kommun eller annat landsting med hälso- 
och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse i omfattning enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:736). Om bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra 
kommunen eller landstinget.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse, har 
vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära 
händelsen.

Krisledningsnämnden får fatta beslut, enligt 4 kap 3 § lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, om att 
lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild.

Avveckling/upphörande av verksamhet
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den 
extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om 
kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som 
krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. 

Ett beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av 
kommunfullmäktige.

Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad ska en skriftlig redovisning av 
händelseförlopp, kostnader samt utvärdering lämnas till kommunfullmäktige så snart som 
möjligt.

Kommunfullmäktige beslutar om en nämnd, genom krisledningsnämndens övertagande av 
nämndens beslutanderätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader vilka uppstått genom 
beslut av krisledningsnämnden.
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Rapportering och uppföljning
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande kommunfullmäktige-
sammanträde.

Krisledningsnämnden ska vid en extraordinär händelse ge länsstyrelsen, eller annan 
myndighet som regeringen bestämmer, lägesrapporter och information om händelseut-
vecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade 
åtgärder.
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2.3 Barn- och utbildningsnämnden 
Sammansättning 
Barn- och utbildningsnämnden består av nio (9) ledamöter och (9) ersättare.

Utskott
Barn- och utbildningsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) 
ledamöter och fyra (4) ersättare.

Arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom barn- och utbildningsnämndens nedan 
angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övri-
ga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

Inom arbetsutskottet väljer barn- och utbildningsnämnden för den tid nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får barn- och utbildningsnämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av barn- och utbildningsnämnden vid 
valet bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de 
tagits upp i barn- och utbildningsnämndens protokoll från valet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-
fullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 
begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska be-
handlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 
till ledamöter och ersättare i utskottet.

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt.
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Utskott forts.
Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart be-
reder ett ärende inför beslut i barn- och utbildningsnämnden.

De ärenden som ska avgöras av barn- och utbildningsnämnden i dess helhet bör beredas av ett 
utskott om beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ären-
den till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska konsekven-
ser av förslaget till beslut framgå.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
 skollagen (2010:800) och annan lag eller författning inom området för skolformerna 

förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, svenskundervisning för 
invandrare samt fritidshem och pedagogisk omsorg,

 socialtjänstlagen (2001:453) och annan lag eller författning inom området för barn och 
ungdomar som ännu inte fyllt arton (18) år,

 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området, och

 den s.k. familjerättslagstiftningen.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende 
ensamkommande barn enligt såväl lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som 
annan lag eller författning inom området, med undantag för följande ärenden.
 Ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende.
 Ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende 
 den kommunala musikskolan. 
 bidrag och stöd till föreningslivet, i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige 

fastställt.
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2.4 Miljö och byggnämnden 
Sammansättning 
Miljö- och byggnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Miljö- och byggnämndens verksamhet
Miljö- och byggnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt såväl plan- och 
bygglagen (2010:900), med undantag för planläggning av mark och vatten, miljöbalken 
(1998:808), som annan lag eller författning inom plan- och byggområdet och/eller miljö- och 
hälsoskyddsområdet.

Miljö- och byggnämnden ska, om inte denna uppgift lagts på annan nämnd, ansvara för och 
fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn enligt följande lagstiftning
 lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
 lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning,
 smittskyddslagen (2004:168),
 strålskyddslagen (2018:396),
 livsmedelslagen (2006:804),
 alkohollagen (2010:1622),
 tobakslagen (1993:581), 
 lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare,
 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
 livsmedelslagen (2006:804),
samt övriga till respektive område hörande författningar och förordningar.

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 
(2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Miljö- och byggnämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens myndighetsansvar i ren-
hållningsfrågor enligt 15 kap miljöbalken (1998:808) avseende kommunens egna fastigheter.

Miljö- och byggnämnden ska i övrigt ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende 
prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens och/eller undantag från av kommun-
fullmäktige antagen och vid varje tidpunkt gällande renhållningsordning.
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2.5 Samhällsbyggnadsnämnden
Sammansättning 
Samhällsbyggnadsnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.

Utskott
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha tre (3) ledamöter 
och tre (3) ersättare.

Arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna ansvars-
områden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 
ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid ett utskotts sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda 
ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i 
nämndens protokoll från valet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-
fullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i ett utskott, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas.

Ett utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i ett utskott 
begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till ett utskotts sammanträde. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende ett utskott hanteras digitalt och distribueras endast 
digitalt till ledamöter och ersättare i utskottet.
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Utskott forts.
I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt.

Ett utskott får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Vid sammanträde med ett utskott ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 
bereder ett ärende inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av ett utskott om 
beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska konsekven-
ser av förslaget till beslut framgå.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt 
 lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,
 kamerabevakningslagen (2018:1200), 
 lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall,
 lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende,
 fastighets- och lokalförvaltning,
 lokalförsörjning, 
 utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
 köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt,

 extern förhyrning av lokaler/fastigheter för kommunens behov,
 driften av kommunens anläggningar, lokaler, gator, vägar, parker och allmänna platser,
 den interna kost- och lokalvårdfunktionen i den omfattning som efterfrågas internt av 

kommunens verksamheter,
 ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) avseende den kommunala planläggningen av 

hur mark och vatten ska användas och markens lämplighet för bebyggelse och 
bebyggelsens utformning, samt översikts- och detaljplanefrågor och de uppgifter som kan 
aktualiseras i anledning härav,

 ärenden om gatukostnad enligt 6 kap 24 och 25 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
 lokaler och anläggningar inom kultur- och fritidsområdet som bibliotek, simhall, ishall och 

fritidsgård,
 mätnings-, kart- och GIS-verksamhet.
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Samhällsbyggnadsnämnden verksamhet forts.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende,
 mark- och exploateringsfrågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning härav,
 miljöstrategiska och ekologiska frågor och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav,
 energi- och klimatfrågor,
 energirådgivning,
 upplåtelse av allmän plats,
 allmänna lokala ordningsföreskrifter,
 lokala föreskrifter för gaturenhållning och skyltning,
 lokala och regionala kommunikationer och trafikförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden ska vara kommunens beställarfunktion/kontakt gentemot de 
delägda aktiebolagen Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Östra Göinge Renhållnings AB.

Delegering från kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter som huvudman enligt enligt lagen 
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i följande grupper av ärenden
 antagande av planer enligt plan- och bygglagen (2010:900) som utarbetats enligt 

standardförfarande och inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
 ansökan om förrättning för exploateringssamverkan, 
 ansökan om förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller anläggningslagen 

(1973:1149) som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 
ändamålsenligt sätt, 

 namn- och adressättning av gator, vägar, torg, parker, kvarter och motsvarande samt 
kommunens institutioner och anläggningar, enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om 
lägenhetsregister.
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2.6 Hälsa- och välfärdsnämnden
Sammansättning 
Hälsa- och välfärdsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

Utskott 
Hälsa- och välfärdsnämnden ska ha ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska ha fyra (4) ledamöter 
och fyra (4) ersättare.

Arbetsutskott bereder och/eller beslutar i ärenden inom nämndens nedan angivna ansvars-
områden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska 
konsekvenser av förslaget till beslut framgå.

Inom arbetsutskottet väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.

Om ordföranden i arbetsutskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ord-
ningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättare i den ordning de tagits upp i nämndens 
protokoll från valet.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast underrätta den personliga ersättaren alternativt annan ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra för ledamoten. Ersättare ska tjänstgöra enligt den ordning som kommun-
fullmäktige har bestämt.

Avgår en ledamot eller en ersättare i arbetsutskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas.

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter i utskottet 
begär det.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till arbetsutskottets sammanträde. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Alla handlingar avseende utskottet hanteras digitalt och distribueras endast digitalt 
till ledamöter och ersättare i utskottet.

I undantagsfall, efter beslut av ordföranden i varje särskilt fall, får handlingar distribueras på 
annat sätt.

Arbetsutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av deras ledamöter är närvaran-
de. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
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Utskott forts.
Vid sammanträde med arbetsutskottet ska protokoll föras i de delar där utskottet inte enbart 
bereder ett ärende inför beslut i hälsa- och välfärdsnämnden.

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av arbetsutskottet om 
beredning behövs. Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad och/eller övriga ekonomiska konsekven-
ser av förslaget till beslut framgå.

Hälsa- och välfärdsnämndens verksamhet
Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 
 enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453), som annan lag eller författning inom området för 

människor som fyllt arton (18) år2. 
 enligt såväl hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som annan lag eller författning inom 

området i kommunens särskilda boenden, personer med funktionshinder samt för personer 
som bor i ordinärt boende, s.k. hemsjukvård. 

 enligt såväl lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade som annan lag 
eller författning inom området.

 enligt såväl lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall som annan lag eller 
författning inom området.

 enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör, i förekommande fall, kommunens 
uppgifter avseende
 inflyttnings-, integrations- och flyktingmottagningsfrågor och de uppgifter som kan 

aktualiseras i anledning härav,
 sysselsättningsbefrämjande åtgärder och de uppgifter som kan aktualiseras i anledning 

härav,
 budget- och skuldrådgivning,
 dödsboanmälan enligt ärvdabalken (1958:637) och annan lag eller författning inom området,
 ärenden om ekonomiskt bistånd, enligt socialtjänstlagen (2001:453), för ensamkommande 

barn, som bor i stödboende,
 ärenden om utslussning och/eller stöd efter avslutad placering för ensamkommande barn 

som fyllt arton (18) år.

Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende admini-
stration och samordning av det kommunala pensionärsrådets och rådet för funktionshindrades 
sammanträden. För båda dessa råd finns av kommunfullmäktige, den 16 mars 2015, §§ 24 och 
25, antagna reglementen.

2 Med undantag för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ännu inte fyllt tjugotvå 
(22) år, och annan lag eller författning inom området.
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2.7 Valnämnden 
Utöver vad som föreskrivs i KL och vallagen (2005:837) gäller bestämmelserna i detta 
reglemente.

Sammansättning 
Valnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

Valnämndens verksamhet 
Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på en valnämnd samt ansvara för 
genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen 
(1979:369) samt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar.

Valnämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och ska fortlöpande 
följa upp och föreslå eventuella förändringar i kommunens indelning i valdistrikt.

Valnämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler. 

Valnämnden svarar för information om sin verksamhet.

Valnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom 
sitt verksamhetsområde.

Delegering från kommunfullmäktige 
Valnämnden beslutar i följande grupper av ärenden.
 förhyrning av vallokaler, 
 rekrytering av och ersättning till röstmottagare till såväl förtidsröstning som valdag eller 

motsvarande,
 upphandling av de varor och/eller tjänster som kan behövas för fullgörande av nämndens 

skyldigheter i samband med allmänna val och folkomröstningar inom kommunen.
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Allmänt om delegering av beslutanderätt
(6 kap. 37–42 §§ kommunallagen (KL))

Vad innebär delegering?
Delegering innebär att beslutanderätten, i ett visst ärende eller i en ärendegrupp, 
flyttas över från nämnden till ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en 
anställd hos kommunen (=delegaten). Delegaten träder helt in i nämndens ställe. 
Ett beslut av delegaten ses som ett beslut av nämnden och kan överklagas genom 
laglighetsprövning. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som 
helst återkalla ett delegeringsuppdrag. Nämnden kan också föregripa ett beslut 
genom att överta beslutanderätten och själv och fatta beslut. Motsvarande gäller 
om en förvaltningschef vidaredelegerat sin beslutanderätt i enlighet med vad som 
anges nedan under rubriken ”Vidaredelegation”

Syftet med delegering av beslutanderätt
Syftet med att delegera beslutanderätten är dels att avlasta kommunstyrelsen 
rutinärenden och på så sätt skapa utrymme för mer omfattande behandling av 
ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt, dels att möjliggöra en 
effektivare verksamhet genom att förkorta såväl handläggningstiden som tiden för 
beslut.

Förutsättningar för nämndens delegationsrätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två (2) led. Först måste 
kommunfullmäktige i ett reglemente eller i ett särskilt beslut ha uppdragit till 
nämnden att hantera vissa verksamhetsområden eller besluta i vissa ärenden eller 
ärendegrupper. Därefter kan nämnden om den vill besluta om delegering av denna 
beslutande-rätt. Nämnden lämnar delegeringsuppdrag genom särskilt beslut eller 
genom att fatta beslut om en delegationsordning där beslutande-rätten i olika 
ärenden överförs till delegater.

Vad kan delegeras
Nämndens delegationsrätt – delegeringsförbud 

Någon klar gräns för vad som är möjligt att delegera eller inte, finns inte. En 
bedömning görs utifrån hur ofta ärendena förekommer, kommunens storlek, 
budgetomslutning, förvaltningens/verksamhetens storlek och organisation.

Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden.
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

d.v.s. nämndens övergripande ansvar för verksamheten,
2. framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige,
3. yttranden i anledning av att beslut av nämnden i sin helhet överklagats,
4. yttranden i anledning av att kommunfullmäktiges beslut överklagats,
5. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av prin-

cipiell beskaffenhet eller annars av större vikt1,
6. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden,
7. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl.a. i socialtjänstlagen 

(2001:453).

1 Ärenden som får stora konsekvenser för kommunen och där den politiska bedömningen är 
avgörande.
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Delegering eller verkställighet
Det är skillnad mellan beslut i KL:s mening och ren verkställighet. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går inte exakt att avgöra. 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrym-
me för alternativa lösningar och att den som beslutar måste göra vissa övervägan-
den och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglig-
hetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och besluts-
alternativ. Det rör sig till exempel om att tillämpa en fastställd taxa eller där klara 
riktlinjer anger förhållningssätt. Beslut av rent förberedande eller verkställande art 
kan inte överklagas.

Beslut utan delegeringsuppdrag
Om en delegat fattar beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet inte existerar i 
KL:s mening. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet om den 
som beslutet avser är i god tro och det rör ett civilrättsligt förhållande.

Vem kan man delegera till?
En nämnd kan lämna delegeringsuppdrag till ett utskott en ledamot eller ersättare i 
nämnden eller en anställd hos kommunen. Ett delegeringsuppdrag kan inte lämnas 
till flera anställda i grupp, till en anställd tillsammans med en ledamot eller 
ersättare, s.k. blandad delegering, en anställd i av kommunen hel- eller delägt 
aktiebolag, en konsult eller motsvarande. Det bör, i delegationsordningen eller på 
annat sätt, klart anges vem som går in i en delegats ställe vid delegatens frånvaro.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden 
där nämndens avgörande inte kan avvaktas

En nämnd får enligt KL uppdra åt ordförande eller en annan ledamot i nämnden att 
besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några begränsningar framgår inte 
av lagtexten. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Syftet med 
anmälan är att nämndens informations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dess-
utom har det betydelse för när beslutet vinner lagakraft.

Vidaredelegation
Endast kommundirektören får överlåta hela eller delar av sin beslutanderätt enligt 
denna delegationsordning till en annan anställd inom kommunen även i de ärenden 
där vederbörande endast anges som ersättare. Ett beslut som fattas med stöd av 
sådan vidaredelegation ska anmäls till kommundirektören som i sin tur anmäler 
delegationsbeslutet till kommunstyrelsen.

Vidaredelegation är bara tillåten i ett steg, vilket innebär att den som av 
kommundirektören fått rätt att fatta visst/vissa beslut inte i sin tur kan delegera 



5

vidare denna beslutanderätt. 
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Vid förhinder för delegaten
Vid förhinder för delegat inträder i denna delegationsordning angiven ersättare 
som delegat. 

Om inte annan ersättare för kommunchefen anges i denna delegationsordning 
inträder vid kommundirektören förhinder biträdande kommundirektören2 som 
såväl delegat som ersättare för delegat.

Om inte annat anges i denna delegationsordning inträder vid förhinder för någon 
av kommunstyrelsens enhetschefer kommundirektören som såväl delegat som 
ersättare för delegat.

I övrigt gäller generellt att vid förhinder för delegat inträder vid förhinder för 
denne i första hand den som förordnats som ersättare och i andra hand närmast 
överordnad chef.

Med förhinder avses frånvaro i anledning av sjukdom, tjänstledighet, semester 
eller tjänsteresa.

Ärenden av principiell betydelse, tillämpning av policy m.m.
En delegat ska överlämna beslutanderätten i ett ärende till kommunstyrelsen om 
ärendet är av principiell betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska 
beslutas av kommunstyrelsen. En delegat ska följa policys och riktlinjer som 
antagits av Osby kommun inom olika områden. 

Vid överklagande av beslut och domar, 
inhibitionsansökan och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att
 besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut,
 besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegatens beslut samt begära inhibition av överklagat beslut,
 ompröva överklagat beslut.

Undertecknande av handlingar 
Avtalstecknande och undertecknande av handlingar är inte några beslut och ska 
därför inte anges i delegationsordningen. Beslut att ingå ett avtal kan dock vara ett 
beslut och kan delegeras, men det innefattar inte rätten att skriva under själva 
avtalet. Kommunstyrelsen kan fatta särskilda beslut om rätten att underteckna 
handlingar för förtroendevalda och tjänstemän inom sitt verksamhetsområde, dvs. 
beslut om firmateckningsrätt. 

2 Enligt delegationsbeslut av kommundirektören den 17 december 2018 utsågs kanslichefen, 
tillsvidare, till biträdande kommundirektör.
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Undertecknande av handlingar, forts.
Av ”Reglemente för Osby kommun”, som gäller för kommunens samtliga nämnder, 
framgår under rubriken ”Undertecknande av handlingar” att avtal, fullmakter, 
kontrakt, köpehandlingar, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av 
kommunstyrelsen i första hand ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden ska vice ordföranden eller kommundirektören, eller annan anställd, 
som nämnden bestämmer underteckna handlingar. Kommunstyrelsen kan i 
enskilda ärenden/vid enskilda tillfällen bestämma att annan ledamot eller anställd 
ska underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser.

Med stöd av delegation från kommunstyrelsen får delegat på kommunstyrelsens 
vägnar underteckna handlingar som upprättats med anledning av dennes 
delegationsbeslut.

Från kommunstyrelseförvaltningen utgående skrivelser ska undertecknas på sätt 
som kommundirektören bestämmer.

Utfärdande av fullmakt
Kommundirektören kan, enligt punkt 2.1 i delegationsordningen, utfärda fullmakt 
att föra kommunens talan vid/inför domstol och andra myndigheter samt vid för-
rättningar av olika slag. Härigenom kan en tjänstepersons befogenhet utvidgas ut-
över det som gäller inom delegationsordningen. Av fullmakten ska framgå vem 
som ges fullmakten, för vilket ärende fullmakten gäller och under vilken tidsperiod 
fullmakten är giltig. En förutsättning för utfärdandet av en fullmakt är att den som 
utfärdar fullmakten själv har beslutanderätten avseende den aktuella frågeställ-
ningen.

Anmälan av beslut fattade på delegation
Samtliga beslut som fattats på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.
Respektive delegat noterar beslut på särskild blankett och kopia av underlaget till 
beslutet ska bifogas.

Överklagande av beslut 
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som kommunstyrelsens beslut. 
Inom svensk förvaltningsrätt förekommer två (2) huvudtyper av överklagande, 
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. 

Vid förvaltningsbesvär prövar besvärsmyndigheten både beslutets laglighet och 
lämplighet och om överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten inte bara 
upphäva beslutet utan också ändra dess innehåll eller ersätta det med ett nytt 
beslut. Vid förvaltningsbesvär varierar besvärsinstanserna efter vilket lagstift-
ningsområde det gäller.

Vid laglighetsprövning sker endast en prövning av beslutets laglighet. Om 
överklagandet bifalls så kan besvärsmyndigheten upphäva det överklagade 
beslutet, men inte ersätta det med ett nytt beslut. Vid laglighetsprövning är 
förvaltningsrätten den första besvärsinstansen.
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Förkortningar Lagar/Avtal m.m.

AB Allmänna bestämmelser, kollektivavtal

DataskyddsL Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning

FBO Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

FSO Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

FVL Förvaltningslag (2017:900)

GDPR Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

KL Kommunallag (2017:725)

LBE Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

LEH Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

LFF Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

LOU Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

LUF Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

PUA Personuppgiftsansvarig

SKL Sveriges Kommuner och Landsting

SÄF Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)

TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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Förkortningar delegater

AU Kommunstyrelsen arbetsutskott

KS Kommunstyrelsen

KSO Kommunstyrelsens ordförande

KSvO Kommunstyrelsens vice ordförande

P-delegation Kommunstyrelsens personaldelegation

NT-delegation Kommunstyrelsens näringslivs- och tillväxtdelegation
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Juridiska och allmänna ärenden, arkiv, nämndadministration, 
kommunikation
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.1 Utse firmatecknare för såväl 
kommunstyrelsen som kommunen

AU

1.2 Beslut att lämna ut handling, efter 
sekretessprövning och prövning 
enligt GDPR, av den som har 
handlingen i sin vård.

Närmast ansvarig chef TF, OSL,
GDPR

1.3 Beslut om att lämna ut handling till 
annan myndighet i enlighet med 
skyldighet att bryta sekretess

Närmast ansvarig chef 10 kap 15 §OSL

1.4 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet 
samt uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild

Närmast ansvarig chef 6 kap 7§ och 10 kap 
14 § OSL

1.5 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte

Närmast ansvarig chef 12 kap 6 § SOL
DataskyddsL

1.6 Överklagande, yrkande om 
inhibition samt yttrande till 
kammar- och förvaltningsrätt när 
ursprungsbeslutet fattats av utskott 
eller delegation.

Respektive 
utskott/delegation

6 kap 37 § KL

1.7 Beslut om att omprövning av 
delegationsbeslut skall ske samt 
själva omprövningen av beslutet

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL

1.8 Prövning om överklagande skett i 
rätt tid samt avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

45–46 §§ FL

1.9 Avge yttrande i anledning av 
överklaganden av 
delegationsbeslut

Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.10 Prövning om överklagande skett i 
rätt tid samt avvisning av 
överklagande som kommit in för 
sent, i de fall där ursprungsbeslutet 
inte fattats av tjänsteperson.

Kanslichef Kommunsekreterare 45–46 §§ FL

1.11 Avge yttrande i anledning av 
överklaganden av 
delegationsbeslut som inte fattats 
av tjänsteperson.

Kanslichef Kommunsekreterare

1.12 Yttrande över remisser till 
myndigheter, organisationer m.fl. i 
frågor som inte är av stor vikt eller 
principiell betydelse

AU

1.13 Beslut i ärende till AU som är så 
brådskande, att AU:s avgörande 
inte kan avvaktas 

AU:s ordförande AU:s vice ordförande 6 kap 6§ KL

1.14 Avvisande av ombud till 
sammanträde med utskott

AU:s ordförande AU:s vice ordförande 14–15 §§ FL
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.15 Riktlinjer inom verksamheterna, 
som inte ska beslutas av 
kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen

AU Enligt ”Riktlinjer 
för styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäktige

1.16 Övergripande rutiner utifrån 
fastställda riktlinjer

Kommundirektör Enligt ”Riktlinjer 
för styrdokument”, 
antagna av 
kommunfullmäktige

1.17 Ansökningar om projektmedel, EU-
bidrag m.m. hos Länsstyrelsen, ESF 
m.fl.

AU:s ordförande och 
vice ordförande 
gemensamt

Respektive 
enhetschef

1.18 Tecknande av samverkansavtal med 
andra myndigheter.

Respektive enhetschef Kommundirektör

1.19 Befullmäktigande av ombud att föra 
kommunens talan vid/inför domstol 
och andra myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag

Kommundirektör Kanslichef 6 kap. 15 § KL

1.20 Avge yttrande i 
folkbokföringsärende

Kanslichef Kommunsekreterare Folkbokfö-
ringslagen 
(1991:481)

1.21 Lämna medgivande att använda 
kommunens vapen

Kommundirektör KSO

1.22 I kommunstyrelsens ställe avge 
yttrande i ärenden om remisstiden 
inte medger att ärendet hinner 
behandlas på ordinarie 
sammanträde.

AU Ordföranden och vice 
ord-föranden i AU 
gemensamt

1.23 Beslut om antagande och revidering 
av kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan

AU Ordföranden och vice 
ordföranden i AU 
gemensamt

1.24 Utse arkivansvarig AU Ordföranden och vice 
ordföranden i AU 
gemensamt

1.25 Utse arkivredogörare, i samråd med 
kanslichefen

Arkivansvarig Registrator

1.26 Kommunstyrelsens representation 
och uppvaktning m.m. upp till ett 
maximalt belopp om 5.000 kr per 
tilfälle

KSO KSvO

1.27 Kommunstyrelsens ordförandes 
deltagande i kurser, konferenser 
m.m. upp till tre (3) dagar

KSVO

1.28 Kommunstyrelsens ordförandes 
deltagande i kurser, konferenser 
m.m. mer än tre (3) dagar

AU

1.29 Övriga förtroendevaldas i 
kommunstyrelsen deltagande i 
kurser, konferenser m.m. upp till tre 
(3) dagar

KSO KSvO

1.30 Övriga förtroendevaldas i 
kommunstyrelsen deltagande i 
kurser, konferenser m.m. mer än tre 
(3) dagar

AU
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

1.31 Rätt att begära yttrande och 
upplysningar från kommunens samtliga 
nämnder, utskott, beredningar, 
delegationer och förvaltningar under 
ärendeberedning/-handläggning inför 
kommunstyrelsens beredning och/eller 
beslut i samtliga ärenden.

Kanslichef Kommunsekreterare

1.32 Utse dataskyddsombud Kommundirektör Kanslichef Art 37 
GDPR

1.33 Beslut att ta ut en avgift eller att inte 
tillmötesgå en begäran på grund av att 
den bedöms uppenbart ogrundad eller 
orimlig 

Respektive enhetschef Art 12.5 
GDPR

1.34 Beslut om utlämnande av registerutdrag 
och beslut att avvisa begäran om regis-
terutdrag

Respektive enhetschef Art 15 
GDPR

1.35 Beslut om den registrerades rätt till rät-
telse

Respektive enhetschef Art 16 
GDPR

1.36 Beslut om den registrerades rätt till ra-
dering

Respektive enhetschef Art 17 
GDPR

1.37 Beslut om den registrerades rätt till be-
gränsning av behandling samt svaromål 
till tillsynsmyndigheten

Respektive enhetschef Art 18 
GDPR

1.38 Beslut om underrättelse till tredje man 
om rättelse eller radering av personupp-
gifter eller begränsning av behandling

Respektive enhetschef Art 19 
GDPR

1.39 Beslut om den registrerades rätt till 
dataportabilitet3

Respektive enhetschef Art 20 
GDPR

1.40 Beslut i anledning av den registrerades 
rätt att göra invändningar

Respektive enhetschef Art 21 
GDPR

1.41 Beslut att anmäla en personuppgiftsin-
cident, upprätta anmälan och samman-
ställa dokumentation

Respektive enhetschef Art 33 
GDPR

1.42 Fastställa en konsekvensbedömning 
avseende dataskydd

Respektive enhetschef Art 35 
GDPR

1.43 Underteckna personuppgiftsbiträdes-
avtal med instruktioner

Respektive enhetschef Art 28 
GDPR

1.44 Yttrande över översiktsplan från andra 
kommuner

AU Ordföranden och vice 
ordföranden i AU 
gemensamt

1.45 Beslut enligt spellagen (2018:1138) om
 registrering för lotteriverksamhet,
 registreringsavgift för registrerad 

lotteriverksamhet,
 förordnande av och arvode till 

kontrollant.

Kontakcentervägledare 6 kap. 9-10 
§§ och 18 
kap. 10 § 
spellagen 
(2018:1138)

3 Den registrerades rätt att få personuppgifter om sig själv som han/hon lämnat till PUA på 
strukturerat sätt och rätten att överföra dessa uppgifter till en annan PUA utan att den förstnämnda 
PUA hindrar detta.
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Ekonomisk förvaltning och upphandling
OBSERVERA!
En delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive förvalt-
nings/enhets budget eller inom ramen för beslutad kostnadskalkyl för visst projekt.

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

2.1 Upplåning enligt budget och riktlinjer och 
villkor som fullmäktige angivet
*Samråd sker med kommunstyrelsens ordförande

Ekonomichef Kommundirektör

2.2 Omskrivning, inlösen eller konvertering av lån Ekonomichef Kommundirektör

2.3 Placering av lån Ekonomichef Kommundirektör

2.4 Placering av likvida medel samt kapital för 
stiftelser

Ekonomichef Kommundirektör

2.5 Godkänna till kommunen ställd säkerhet Ekonomichef Kommundirektör

2.6 Avskrivningar av fordringar intill ett belopp 
motsvarande högst ett (1) basbelopp i varje 
särskilt fall 

Respektive enhets-
chef

Ekonomichef

2.7 Avskrivningar av fordringar i övrigt AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt

2.8 Utdelning från stiftelser Respektive enhets-
chef 

Ekonomichef

2.9 Utse personer för tidsbegränsad firmateckning 
hos banker, postgiro och post.

Ekonomichef Kommundirektör

2.10 Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten (ex skadegörelse)

Respektive enhets-
chef

2.11 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav som är kopplade till 
försäkrings-ärenden

Ekonomichef Kommundirektör

2.12 Ta ställning till krav på skadestånd eller andra 
ersättningskrav riktade mot kommunen i övrigt

AU Ordföranden och 
vice ordföranden i 
AU gemensamt

2.13 Beslut om firmatecknare för bankcheckar och 
förladdade kort

Ekonomichef Redovisningsekonom
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

2.14 Avyttring/utrangering av inventarier, maskiner, 
fordon eller annan kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde om högst fem (5) 
prisbasbelopp.

Avyttring/utrangering av inventarier, maskiner, 
fordon eller annan kommunen tillhörig lös 
egendom till ett värde över fem (5) prisbasbelopp.

Kommundirektör

AU

2.15 Beslut om upphandling upp till av Riksdagen 
fastställd beloppsgräns för direktupphandling 
enligt LOU och LUF (f n LOU 586.907 kronor, 
LUF 1.092.436 kronor).

Övriga åtgärder vid direktupphandling enligt 
kommunens ”Regler för inköp och upphandling” 

Kommundirektör i 
såväl kommun- som 
förvaltningsövergri-
pande upphandling 
inom av kommunfull-
mäktige beslutad 
befintlig budgetram.

Respektive enhetschef 
inom sin enhet och 
inom av kommunfull-
mäktige beslutad be-
fintlig budgetram 

2.16 Beslut om egen upphandling och fastställande av 
upphandlingsdokument i upphandlingar över ett 
belopp motsvarande den av Riksdagen fastställda 
beloppsgränsen för direktupphandling, se punkt 
2.15 ovan.

I ovan angivna upphandlingsärenden fatta beslut 
om
 avbrytande av upphandling,
 tilldelning av kontrakt, 
 undertecknande av avtal. 

AU
i såväl kommun- som 
förvaltningsövergri-
pande upphandling 
inom av kommunfull-
mäktige beslutad 
befintlig budgetram

Kommundirektör i 
såväl kommun- som 
förvaltningsövergri-
pande upphandling 
inom av kommunfull- 
mäktige beslutad 
befintlig budgetram

2.17 Beslut om att delta i samordnad upphandling med 
annan upphandlande myndighet/enhet samt beslut 
om 
 fastställande av upphandlingsdokument,
 avbrytande av upphandling,
 tilldelning av kontrakt, 
 undertecknande av avtal. 

Kommundirektör i 
såväl kommun- som 
förvaltningsövergri-
pande upphandling 
inom av kommunfull- 
mäktige beslutad 
befintlig budgetram
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Personaladministrativa ärenden4

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

3.1 Anställning av förvaltningschef
Innan beslut om anställning fattas ska samråd ske 
med berörd nämnds presidium.

Kommundirektör

3.2 Beslut om anställning
Innan beslut om anställning fattas ska samråd ske 
med HR-enheten.

Närmast överordnad 
chef

3.3 Fastställa lön till nyanställd kommundirektör P-delegationen KSO

3.4 Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt 
beslut om lön under pågående avtalsperiod.
Innan beslut om lön fattas ska samråd ske med 
HR-enheten.

Kommundirektör HR-chef

3.5 Fastställa ramar, regler och riktlinjer för löne-
översyn

P-delegation HR-chef

3.6 Träffa kollektivavtal HR-chef P-delegationen MBL § 10

3.7 Godkänna avtal rörande personalfrågor som 
överenskommits centralt av SKL

HR-chef HR-specialist

3.8 Löpande utfärda föreskrifter och anvisningar 
beträffande löne- och förmånsfrågor samt i 
övrigt inom arbetsrättens område

HR-chef HR-specialist

3.9 Meddela förbud mot/alternativt godkänna 
utövande av bisyssla efter samråd med HR-
enheten
Innan beslut om förbud/godkännande fattas ska 
samråd ske med HR-enheten.

Respektive enhetschef HR-chef AB § 8

3.10 Omplacering mellan förvaltningar när 
överenskommelse inte nåtts 

HR-chef Respektive enhets-
chef

3.11 Omplacering i samband med rehabiliterings-
situation samt beslut om omreglering av tjänst 
på grund av beviljad sjukersättning

HR-specialist Respektive enhets-
chef

3.12 Uppsägning från arbetsgivare på grund av 
personliga omständigheter, arbetsbrist

HR-chef P-delegationen

3.13 Träffa särskild överenskommelse med 
arbetstagare om avslutning av anställning
Innan överenskommelse träffas ska samråd ske 
med HR-enheten.

Kommundirektör HR-chef

3.14 Avsked HR-chef P-delegationen

3.15 Avstängning
Innan beslut om avstängning fattas ska samråd ske 
med HR-enheten.

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10

3.16 Prövning av löneförmåner under avstängning HR-chef HR-specialist AB § 10

3.17 Disciplinpåföljd

Innan beslut om disciplinpåföljd fattas ska samråd 
ske med HR-enheten.

Respektive enhetschef HR-chef AB § 11
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Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

3.18 Polisanmälan av medarbetare, efter samråd med 
HR-enheten

Respektive enhetschef HR-chef AB § 10

3.19 Tvisteförhandling enligt 64–68 §§ MBL HR-chef P-delegationen MBL 64–68 
§§

3.20 Beslut om stridsåtgärder P-delegationen HR-chef

3.21 Tvisteförhandling på grund av konflikt P-delegationen HR-chef

3.22 Beslut om samhällsfarlig konflikt P-delegationen HR-chef

3.23 Förhöjd pensionsavgift P-delegationen HR-chef

3.24 Pensionsförstärkning, förtida pensionsuttag HR-chef P-delegationen

3.25 Särskild avtalspension HR-chef P-delegationen

3.26 Minskad arbetstid 80-90-100, 63–65 år HR-chef, efter samråd 
med kommundirektör

P-delegationen
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Näringsliv/Tillväxt/Turism
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

4.1 Projektsamarbete med näringslivsorganisatio-
ner, inklusive beslut om finansiering

Ordföranden i NT-
delegationen

Tillväxtschef

4.2 Samverkan mellan Skåne Nordost 
kommunerna

Kommundirektör Utvecklingschef

4.3 Utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” AU KSO
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Räddningstjänst
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum

5.1 Föreläggande och förbud i tillsynsärenden 
enligt LSO

Räddningschef Tillsynsförrättare 5 kap. 2 § 
LSO

5.2 Medgivande om sotning Räddningschef Brandingenjör 3 kap. 4 § 
LSO

5.3 Föreläggande och förbud i samband med 
brandskyddskontroll

Skorstensfejarmästare Skorstensfejartekniker 3 kap. 6 § 
LSO

5.4 Beslut om kontroll ur brandskyddssynpunkt i 
särskilda fall

Räddningschef Brandingenjör 
Insatsledare/yttre 
befäl

3 kap. 1 § 
LSO

5.5 Förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus 
samt liknande förebyggande åtgärder mot 
brand

Räddningschef Insatsledare/yttre 
befäl

2 kap. 7 § 
LSO

5.6 Tillstånd att hantera brandfarliga varor Räddningschef Tillståndshandläggare 17 § LBE

5.7 Tillstånd till hantering och överföring av 
explosiva samt förvaring i flyttbart förråd

Räddningschef Brandingenjör 18 § LBE

5.8 Beslut om nya och ändrade villkor i tillstånd 
för brandfarlig eller explosiv vara

Räddningschef Tillståndshandläggare 
avseende brandfarliga 
varor

Brandingenjör 
avseende explosiva 
varor

19 § LBE

5.9 Återkallande av tillstånd för brandfarliga eller 
explosiva varor

Räddningschef Brandingenjör 20 § LBE

5.10 Tillsyn över hantering av brandfarliga och 
explosiva varor

Räddningschef Tillsynsförrättare 21 § LBE

5.11 Föreläggande och förbud, med undantag för 
föreläggande och förbud förenade med vite 
eller beslut om rättelse på den enskildes 
bekostnad

Räddningschef Brandingenjör 25 § LBE

5.12 Prövning och godkännande av föreståndare i 
tillståndspliktig verksamhet med explosiva 
varor

Räddningschef Brandingenjör 9 och 19 §§ 
LBE

5.13 Beslut om att hantering av brandfarliga eller 
explosiva varor inte får påbörjas innan 
avsyning

Räddningschef Tillståndshandläggare 
avseende brandfarliga 
varor

Brandingenjör 
avseende explosiva 
varor

16 § FBE

5.14 Samordna kommunens arbete med analyser, 
planer och förberedelser för extraordinära 
händelser och höjd beredskap

Säkerhets- och 
beredskapssamordnare

Räddningschef 2 kap. 1 och 
8 §§, 3 kap. 1 
§ LEH

5.15 Uppgifter som säkerhetsskyddschef enligt Säf Räddningschef Säkerhets- och 
beredskapssamordnare

2 kap. 2 § 
SÄF

5.15 Ansvar för att ta fram underlag till beslut om 
handlingsprogram för kommunens 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Räddningschef Säkerhets- och 
beredskapssamordnare

3 kap. 8 § 
LSO
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Instruktion till kommunens ombud vid årsstämma i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Dnr KS/2019:129 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till frågan om obligatorisk direktplacering av 
kommunförsäkring i det delägda bolaget Kommunassurans och ger instruktion till 
kommunens ombud vid stämman.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun är en 69 delägare i försäkringsbolaget Kommunassurans Syd AB 
(KSFAB). Syftet med bolaget är; att garantera att delägarna alltid erhåller ett 
försäkringsskydd, att utgöra en konkurrent till den befintliga försäkringsmarknaden, att 
stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete.

Bolaget har nu utrett frågan om det ska vara obligatoriskt att som delägare placera sin 
kommunförsäkring direkt i Kommunassurans. Enligt nuvarande regler så har en delägare 
möjlighet att handla upp försäkring i konkurrens och placera den hos annan 
försäkringsgivare. Det är helt förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU) att 
direktplacera sin kommunförsäkring i ett delägt bolag. 

Hos andra motsvarande försäkringsbolag med flera delägare (s k captives) är det 
obligatoriskt med direktplacering i det egna bolaget.

Delägarnas övriga försäkringar såsom motor, olycksfall, tjänsteresa som är upphandlade 
via LOU kommer att tillsvidare att ligga kvar på den öppna marknaden precis som idag.

Osby kommun har sin kommunförsäkring placerad hos Kommunassurans.

Fördelar med direktplacering

Utredningen framhåller att det gemensamt ägda försäkringsbolaget skulle stå på mycket 
stabilare grund med obligatorisk direktplacering av kommunförsäkringen. Det skulle 
allmänt underlätta för planering av verksamheten, intäkterna skulle bli mer förutsägbara 
och samtidigt högre.

http://www.osby.se/
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Att inför varje nytt år känna till bolagets premieinkomst gör att servicen också kan 
anpassas till delägarna på ett bättre sätt.

Nackdelar med direktplacering

Regler om direktplacering kan strida mot policy i den egna kommunen då det kan anses 
att det strider mot konkurrensprinciper. Det kan finnas en risk att en del kommuner 
lämnar bolaget.

En annan invändning är att det kan bli svårt att på sikt veta om bolaget har de bästa 
priserna och bästa villkoren för sina delägare. Kontakt med marknaden kan dock ändå 
etableras på olika sätt.

Kommunens ställningstagande och instruktion till ombud

Kommunstyrelsen ska inför bolagets årsstämma den 9 maj ta ställning till frågan om 
obligatorisk direktplacering och därigenom ge instruktion till kommunens ombud vid 
stämman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-10

Utredning om obligatorisk placering av kommunförsäkring för delägare i KSFAB

 

Beslutet skickas till 

Osby kommuns ombud Dag Ivarsson

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



 

 

Utredning om eventuell obligatorisk placering av Kommunförsäkring för delägare i KSFAB 

 

Bakgrund: 

Bolaget startade sin verksamhet 2005 och initiativet till det kom från ett antal Skåne- kommuner. 

Med tanke på konkurrensläget på marknaden just då, så fick bolaget ganska snabbt ett 30- tal 

försäkringskontrakt som sedan fram till ca 2010 växte till en premieinkomst om ca 55 mkr. Men vid 

årsskiftet 2010/2011 hade en ny aktör kommit in på marknaden och ”köpte” marknadsandelar 

genom att offerera oerhört låga premier, varför bolaget tappade försäkringsaffär ned till en 

premieinkomst om ca 18 mkr och med en maximal återförsäkringskostnad. 2010 kom dock den s k 

Teckal- domen vilket gjorde det möjligt för bolaget att låta delägarna frivilligt placera sin 

kommunförsäkring hos bolaget utan föregående upphandling, vilket gjorde att bolaget sakta kunde 

öka både antal försäkringskontrakt och premieinkomst till dagens nivåer. 

Såsom bolaget opererar idag så är vi en blandning av rent captive och öppet försäkringbolag, d v s vi 

vänder oss endast till en definierad krets av delägande kommuner med vår försäkringsaffär, men vi 

lämnar också offert i konkurrens till de delägare som väljer att inte placera sin kommunförsäkring 

direkt hos bolaget. Detta gör försäkringsaffären volatil; vi vet inte från ett år till ett annat hur stor 

premieintäkt vi kommer att ha samtidigt som vi har en svans av skador att hantera för de kommuner 

som t ex lämnar direktplacering för att istället handla upp densamma i konkurrens via LOU. I och med 

att bolagets verksamhet är relativt litet men med stor exponering och en inte alltför betydande 

premieinkomst, så är vår ekonomi ständigt utsatt för ansträngningar. Det är t ex allmänt känt att ju 

större volym ett bolag har, ju lägre kostnader per capita utgår, och detta gäller såväl 

återförsäkringskostnader som driftskostnader. 

Vi inser att ett önskemål om obligatorisk placering av kommunförsäkring är laddat, men vi menar att 

bolaget skulle stå på mycket säkrare grund om så var fallet, och vi anser att det skulle ge bolaget 

långsiktiga möjligheter att vara en konkurrenskraftig försäkringsgivare.  Vi tror också att en 

obligatorisk placering av kommunförsäkring skulle innebära en stabilitet för kommunen. När bolaget 

bildades 2005 var det också de ursprungliga ägarnas intention att bolaget skulle sättas upp med det i 

åtanke. Detta hindrades dock på den tiden av reglerna i LOU, vilket kom att förändras genom den s k 

Teckal- domen 2010. Det är numera fullt tillåtet för en delägare att placera sin försäkring direkt utan 

föregående upphandling hos bolaget. 

Under 2016 hade vi i och för sig ett år med gynnsam utveckling av bolagets försäkringsaffärer, även 

om någon delägare lämnat bolagets direktplacering. Ytterligare fyra nya delägare valde att 

direktplacera sin kommunförsäkring hos bolaget. Vi hade per 1 januari 2017 totalt 49 försäkrings-

kontrakt varav 40 av dessa är direktplacerade försäkringar, och detta har resulterat i en premievolym 

strax under 60 mkr. Problemet för oss när en delägare väljer att lämna sin direktplacering och istället 

handla upp försäkring via LOU, är att tillståndet på den öppna marknaden för närvarande inte är helt 



tillfredställande och då tänker vi inte i första hand på våra konkurrenter, utan på klimatet hos 

somliga försäkringsförmedlare. Vi ser upphandlingar där den förmedlande mäklaren har ett 

samarbete med ett konkurrerande bolag, och i de sammanhangen har vi inte en chans att bärga en 

upphandling. Detta leder inte bara till tappad premieinkomst, det leder också till ökade kostnader 

och i förlängningen en risk för lägre service till de kommuner som är kvar i direktplacering. I värsta 

fall kan det också leda till högre premier för den upphandlande ägarkommunen, i alla fall i jämförelse 

med direktplacering.  

Bolagets överlevnad under både goda och sämre år är starkt beroende av tillräckliga affärsvolymer. 

Det finns en kritisk premievolym om ca 30 mkr som inte bör understigas, då blir förhållandet 

inkomna premier/kostnad för återförsäkring alldeles för skev i negativ bemärkelse. 

Fördelar med obligatorisk placering av kommunförsäkring 

Med tanke på att konkurrensen på marknaden idag är minimal, är fördelarna samma som tidigare; vi 

får fler kunder att fördela de fasta kostnaderna på, en bredare kundbas ger oss bättre möjligheter att 

absorbera stora skador, men också större kapacitet att köpa solid återförsäkring. Ett känt problem 

för ett försäkringsföretag är att stor premievolym ger bra återförsäkringspremier, mindre volym ger 

tvärtom högre återförsäkringskostnader. Även osäkerhet rörande affärens storlek inför varje 

återförsäkringsförnyelse är ett orosmoment. Om våra återförsäkrare vet att storleken på affären är 

intakt år efter år så underlättar det förhandlingar om priset på återförsäkring enormt.  

En direktplacering av kommunförsäkring för att delägarna slipper komplicerade och dyrbara 

upphandlingar och får en premie som håller i många år. Vår filosofi är fortfarande att icke förbrukad 

premie ska gå tillbaka till försäkringstagarna vid gott skaderesultat och detta till så stor del som 

möjligt. Det är fullt möjligt att bygga in ett solitt skadeutfallssystem där föregående års skaderesultat 

studeras och skadefria kommuner belönas med lägre premie och skadedrabbade kommuner kan 

komma att få en högre premie. Dagens system med premieåterbäring kan alltså kompletteras så att i 

samma månad som återbäring för skadefria kommuner går ut, kan även en tilläggsfaktura för 

skadedrabbade kommuner gå ut. Detta är dock en fråga som bolagsstämman måste avgöra. Fördelen 

med det är att kollektivet vid varje bolagsstämma/ ägarsamråd självt bestämma storleken på 

reducering resp höjning. Den input Ksfab kan medverka till är hur priset på återförsäkring påverkas av 

årets skadeutfall. 

Skulle vi inför varje nytt försäkringsår veta vår premieinkomst, så kan vi anpassa vår service till 

delägarna på ett helt annat sätt. Vi vet då exakt hur servicen ska bekostas i motsvarighet till idag där 

denna kostnad hela tiden måste ställas mot en förväntad premieinkomst som varierar från år till år.  

Det finns ett antal olika varianter av captives på marknaden idag; dels en stor del industricaptives, d v 

s de stora industribolagens egna försäkringsbolag (ca ett hundratal), dels ett mindre antal 

kommuncaptives. Av dessa är Ksfab det enda som har en blandning av direktplacerad och 

upphandlad affär. För alla industricaptives är det en självklarhet att försäkringsskyddet är 

obligatoriskt, och för övriga kommuncaptives som opererar gäller samma sak. Man menar att om 

kommunen är delägare i ett captive så är man också försäkringstagare. 

Utredningen tror att ett obligatorium i kombination med given premiemassa, stadig 

återförsäkringskostnad, effektiv organisation och stark självkostnadsprissättning torde borga för en 



kostnadseffektivitet för delägarna. I stället för att finansiera rekrytering av nya kunder skulle ett givet 

försäkringsbestånd kunna innebära ett fördjupat samarbete mellan bolaget och delägarna samt 

kanske till och med ett utökat försäkringsutbud (t ex olycksfalls- och tjänstereseförsäkring). 

Skulle t ex samtliga 69 delägare acceptera en direktplacering via ett obligatorium eller genom 

konsensus via årsstämman, så skulle bolagets premienivå hamna åtminstone 15-20% högre än idag, 

vilket skulle ge bolaget helt andra förutsättningar att arbeta med skadeförebyggande program t ex. 

 

Nackdelar med obligatorisk försäkring 

Vi är helt införstådda med att det kan finnas delägare som anser att obligatorisk kommunförsäkring 

inte är förenligt med rådande policy i den egna kommunen. Vi kommer förmodligen se att vissa 

delägare lämnar Ksfab av den anledningen. Det kan t o m invändas mot tekniken och sägas att 

direktplacering strider mot konkurrensen på marknaden. Detta är dock inte alldeles sant; bolaget 

köper upp sin återförsäkring på öppna marknaden och dessa årliga upphandlingar påverkar priset på 

bolagets uttag i premier. En annan invändning är hur kollektivet ska kunna veta att det är den mest 

konkurrensfördelaktiga premien och villkoren som bolaget arbetar med. 

Många kanske också menar att det inte skulle finnas någon återvändo om kommunen väl är inne i ett 

obligatorium. Det är klart att det finns en exit möjlighet, men det innebär ju att kommunen i så fall 

lämnar ägarskapet i bolaget.  

Det finns också vissa invändningar mot hur kontakten med marknaden kommer att skötas vid ett 

obligatorium; försäkringsskyddet sker i en sluten krets. Men det finns många sätt att fortsatt sköta 

kontakterna med marknaden, bl a via seriösa förmedlare som kan fungera som mot- och samtalspart 

inför varje årsförnyelse t ex, samt via Ksfab´s egna nätverk och via de redan etablerade kontakterna 

via de övriga kommun captives som finns på marknaden idag. Det finns t o m en möjlighet att låta t 

ex två eller tre delägare medvetet stå utanför direktplaceringen och handla upp försäkring vart tredje 

år enligt LOU och verka som ”indikationsballonger”, d v s åtminstone vart tredje år ge oss access till 

var marknaden står vid en given tidpunkt. Det borde inte vara något problem då minst det antalet 

kommuner kommer att invända mot ett obligatorium. På det sättet skulle vi kunna testa att våra 

premier för de direktplacerade är rätt i förhållande till marknaden. 

Hur skulle ett införande av obligatorisk försäkring gå till – förutsättningar 

Förutsättning skulle vara den att om en kommun är delägare i Ksfab så placeras också delägarens 

kommunförsäkring i bolaget. För de delägare som idag är direktplacerade innebär detta ingen 

förändring i sak; deras försäkringsskydd fortsätter som tidigare, med ändring att försäkringen är ett 

obligatorium. 

För kommuner som väljer att vara kvar som delägare i Ksfab men som idag inte har sin 

kommunförsäkring placerad i KSFAB måste förbereda en överflyttning, d v s att avtalet hos 

nuvarande försäkringsgivare sägs upp enligt de villkor som gäller, oftast 6 månader före 

huvudförfallodagen när den 3-åriga avtalsperioden löper ut. Eventuella förlängningsår ska då ej 

nyttjas. Om en delägare befinner sig på första förlängningsåret förbereds överflyttning till KSFAB vid 

nästkommande förfallodag. Återstående förlängningsår ska då ej nyttjas. 



KSFAB erbjuder samma försäkringsomfattning och villkor som resp. kommun har hos nuvarande 

försäkringsgivare. Ev. skador kommer i första hand att regleras enligt KSFABs försäkringsvillkor men 

under en övergångsperiod på tre år används även de försäkringsvillkor som följde försäkringen vid 

ingåendet i KSFAB att användas. Den tillämpningen är inte helt ovanlig i branschen och ger en 

trygghet för kommunen. Vid tidigare direktplaceringar har vi tillämpat samma övergångsregler och 

det har fungerat bra. 

Inom en 2–3-års period skulle då Ksfab förfoga över ca 60-70 försäkringskontrakt och med en 

premieinkomst om ca 70 mkr. 

Ett beslut om obligatorium kan givetvis endast tas av bolagsstämman och då denna normalt hålls i 

maj, kommer inte ett obligatorium att kunna införas förrän 1 januari året efter. Om bolagsstämman 

beslutar om ett införande av ett obligatorium, ska även beslut tas att ingen av delägarna deltar i 

någon LOU upphandling av kommunförsäkring fr o m datum för beslutet. 

Delägarnas övriga försäkringar som t ex Motor, Olycksfall och Tjänsteresa och som är upphandlade 

via LOU, kommer att tills vidare ligga kvar på den öppna marknaden och kan skötas av en 

försäkringsförmedlare, precis som det är idag. Det är dock fullt möjligt att vi så småningom, om ett 

obligatorium införs, kommer att kunna tillhandahålla även dessa försäkringar, som sagts ovan. 

Alternativ 

Ett tänkbart alternativ till ett obligatorium är givetvis att bolagsstämman i consensus beslutar att 

samtliga delägare ska ha som mål att direktplacera sin kommunförsäkring i bolaget, och att man 

accepterar att ta emot en direktplaceringsoffert och efter att ha mottagit en sådan offert, väljer det 

alternativet eller LOU- alternativet. Ett annat alternativ, skulle tanken på ett obligatorium inte få 

stämmans gehör, är att ytterligare kapitalisera bolag så att det finns medel för att möta de 

utmaningar det innebär att inte ha ett fast förankrat försäkringsbestånd.  

Det får ju trots allt framstå som helt klart att det är att fördra att kommunerna placerar sina 

kommunförsäkringar direkt hos det egenägda bolaget av egen fri vilja och i tron att det är det bästa 

alternativet.  

Lagstiftning och bolagsdokument 

Bolaget lyder under Finansinspektionens tillsyn och även under Försäkringsrörelselagen, 

Kommunallagen samt givetvis andra lagar i anslutning till försäkringsavtal. 

 Bolaget skrev 2012 om sina tre viktigaste bolagsdokument – Bolagsordning, Aktieägaravtal och 

Ägardirektiv i syfte att anpassa dokumenten till den tidigare nämnda Teckal- domen. 

Bolagen har nu hösten 2017 ännu en gång anpassad dessa tre dokument till rådande lagstiftning och 

omständigheter. 
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I

Året i korthet 2018
• Årets resultat blev 12,8 Mkr före dispositioner som blivit belastat med -11,4 Mkr för finansiella 

placeringar som sjunkit i värde. Styrelsens förslag till aktieutdelning uppgår till 3,0 % av aktieka-
pitalet. Avsättning till säkerhetsreserven föreslås till 20,2 Mkr.    

• Premier för egen räkning uppgår till 39,8 Mkr, vilket är 9,7 Mkr mer än förra året. Då har 
premierna dessutom reducerats med 6,3 Mkr för premieåterbäring till direktplacerade kunder. 
Premieåterbäringen motsvarar i genomsnitt en premiesänkning på ca 11 % för dessa kommuner  

• Skadeersättningar för egen räkning uppgår till 13,6 Mkr vilket är 12,5 Mkr lägre än förra året.. 
Tidigare års skador har visat sig bli billigare än beräknat.      

• Bolaget har försäkrat 59 kommuner samt 4 bolag och kommunalförbund.    

• En klar majoritet av bolagets försäkringskunder har valt direktplacering. Flertalet av de kunder 
som handlat upp enligt LOU, är kommunala bolag där direktplacering inte kan erbjudas.  

• Under året har 17 kommuner från Förenade Småkommuners Försäkrings AB anslutit till bola-
get och samtliga har direktplacerat sin försäkring. Det finns nu 69 delägare.   

• Rekrytering av ny VD till bolaget har genomförts som tillträder 1 augusti 2019.
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VVERKSTÄLLANDE 
DIREKTÖREN
Under 2018 har vi haft ett år med stark utveckling av bola-
gets försäkringsaffärer i och med att 17 nya försäkring-
skunder anslöt per 1 januari 2018. Dessa kommuner fanns 
hemmahörande hos ett ”systercaptive” Förenade Småkom-
muners Försäkringsaktiebolag, (FSF). Detta bolag hade 
under en tid haft tankar på fördelarna med att ägarmässigt 
höra till ett större sammanhang, och en dialog mellan FSF 
och Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) inled-
des redan tidigt 2016 i syfte att utröna möjligheterna för 
delägarna i FSF att istället ansluta sig till KSFAB och när 
stämman beslutat att tillåta dessa att söka delägarskap i KS-
FAB, bestod kretsen av 17 stycken kommuner som sökte 
delägarskap under senhösten 2017. I överenskommelsen 
med FSF ingick också ett krav på att de kommuner som 
sökte och fick delägarskap skulle direktplacera sina försäk-
ringar hos KSFAB fr o m 2018. Detta gav KSFAB en ägar-
samman-sättning om totalt 69 ägarkommuner.
 Vi hade per 1 januari 2018 totalt 61 försäkringsuppdrag 
varav 59 uppdrag är direktplacerade försäkringar, och detta 
resulterade i en premievolym strax under 70 Mkr.
 Fördelarna är samma som tidigare; vi får fler kunder att 
fördela de fasta kostnaderna på, och en bredare kundbas ger 
oss bättre möjligheter att absorbera stora skador, men också 
större kapacitet att köpa solid återförsäkring, vilket vi lyckats 
med även inför 2019, trots att skaderesultatet inte var bra 
2016 och 2017. Vi kan dock visa upp ett mycket bra ska-
deresultat för 2018 och bolaget har trots allt ett gott namn i 
branschen, vilket gjort att vi kunnat behålla premienivån på 
vår återförsäkring. Vi har under 2018 sett ett något minskat 
inflöde av egendomsskador men inflödet av ansvarsskador är 
lika omfattande som tidigare år.
 Fördelarna med direktplacering är desamma; ägarkom-
muner som väljer direktplaceringar slipper komplicerade 
upphandlingar och får en premie som håller i många år. Vår 
filosofi är fortfarande att icke förbrukad premie ska gå tillba-
ka till försäkringstagarna vid gott skaderesultat och detta till 
så stor del som möjligt. 
 Det kan för övrigt nämnas att av de direktplacerade 
kommunerna, är de flesta kommuner föremål för återbäring 
även under 2019.
 På konkurrenssidan fortsätter det svala intresset från 
några av de få bolag som lämnar offert på kommun-
försäkring, och det är inte svårt att se att en av anledningar-
na till det är bl a allt fler skall-krav och ökade omfattningsk-
rav i upphandlingarna. Detta är en trend som verkar hålla i 
sig även under 2018. I praktiken betyder det att kommuner 
som väljer offentlig upphandling bara har två alternativt tre 
försäkringsgivare som deltar i upphandlingen. Vi deltar i 
offentliga upphandlingar för de av våra delägare som inte 
väljer direktplacering, även om det är direktplaceringslös-
ningen vi förespråkar. Däremot avgör vi ifrån fall till fall 
huruvida vi vill lämna offert på kommunala bolag.

 När det gäller skadeförebyggande arbete, har vi fortsatt 
som tidigare med att aktivt arbeta med detta via de kanaler 
vi har till buds; informations- och nyhetsbrev samt den kon-
sultresurs vi har till förfogande. Denna resurs kommer även 
fortsättningsvis att kunna arbeta med skadeförebyggande 
insatser tillsammans med vår koordinator på KSFAB som 
även agerar som ägarsupport i dessa och andra försäkrings-
relaterare frågor.
 Samarbetet med Malmö stad fortsätter även under 
2019, och förutom att vi sköter Malmö stads skaderegler-
ing avseende de egendomsskador man har inom sitt inter-
na försäkringssystem, så har vi också kommit överens med 
Malmö om   s k utvidgad ägarsupport, vilket innebär att vi 
sköter de uppgifter som en försäkringsförmedlare normalt 
gör. Detta gäller Malmö stads försäkringar Egendom, Oly-
cksfall och Tjänsteresa.
 Som nämnts har bolaget vuxit från 52 delägare till 69 
delägare. Vår ekonomi är stark, vi är solida och har god 
försäkringskapacitet. Inför 2019 kommer vi att ha en stabil 
premieinkomst och en fortsatt robust återförsäkring, så vi 
står väl rustade.
 Slutligen kan nämnas att då undertecknad under hösten 
2018 meddelande att pensionen närmar sig och att VD avs-
er att lämna bolaget per siste juli 2019, så påbörjades en 
process att utse en efterträdare. Denne är nu klar för KSFAB 
och kommer bl a att presenteras på årsstämman i maj.
Den nye VD´n får ett mycket trevligt bolag att hantera till-
sammans med vår fantastiska personal. Vi är inte så många i 
personalen på bolaget, men alla sköter sina uppgifter ytterst 
professionellt och jag passar på att tacka för 8 fantastiska år.
 Bolaget ser med tillförsikt fram emot det kommande 
året.

Mats Ekbäck, Verkställande Direktör

Mats Ekbäck, VD
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SSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

Jan-Åke Troedsson, Styrelsens ordförande

Då kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår bakom oss. Det 
har varit ett spännande år där vi har fått lära känna de 17 nya 
delägare till bolaget.
 Om vi, tidigare år, har varit oroade för skadenivåerna 
hos våra delägare, kan vi nu se att omfattningen på skador 
för detta året, har minskat. Det kan vara en tillfällig förän-
dring men det är med detta som med mycket annat, att 
det går i cykler. Nu har vi haft ett år med en relativt låg 
skadenivå medan tidigare har vi haft ett par år med större 
skador. Vi sprider inte bara riskerna mellan våra delägare 
utan även över tid vilket ett försäkringsbolag ska kunna han-
tera. Bolaget står väl rustat för kommande år med ett bra 
återförsäkringsskydd. Priset för återförsäkringen påverkas av 
den skadehistorik som bolaget har. Ytterst har detta att göra 
med hur bra delägarna arbetar med det skadeförebyggande 
arbetet. Som ett stöd till delägarna erbjuder bolaget ett kon-
sultstöd för att hjälpa till att identifiera risker som vi kan 
skydda oss mot.

Bolaget visar på ett bra resultat vilket ger en möjlighet till 
en ökad utdelning till delägarna men vi ser också att fler 
delägare har kunnat få en återbäring på försäkringspremien. 
Detta kommer bara de som direkt placerar sin försäkring, 
hos KSFAB, till del. 
 Vi har under året genomfört en utredning om fördelar 
och nackdelar av en direktplacering av försäkringen som 
ett obligatorium, på uppdrag av förra bolagsstämman. Vid 
ägarsamrådet i november 2018 följde vi upp den utrednin-
gen och presenterade då att fördelarna att låta delägarna själv 
bestämma övervägde ett obligatorium. Detta är dock en frå-
ga som den kommande bolagsstämman ska ta ställning till.
Då nuvarande VD har meddelat att han går i pension till 
sommaren så har styrelsen under hösten arbetat med att 
rekrytera en ersättare, vilket blev klart i januari 2019. Den 
nye VD:n kommer att presenteras vid den kommande stäm-
man.

Jan-Åke Troedsson
Styrelseordförande
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F
Per-Olof Derborn, Vice VD

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE
Förvaltningsberättelsen är ett utdrag från årsredovisningen 
för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31.
  
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under 
året varav ett tvådagars strategimöte samt tre beslut per cap-
sulam.      
  
Bolagets bildande     
Bolaget startade sin verksamhet i maj 2005.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB ägs av 69 (52) kom-
muner i Skåne, Småland, Halland, Blekinge och Västra 
Götaland samt kommuner även i Svealand och Norrland 
som tillsammans satt in 72 568 kkr (66 516 kkr) i aktiekapi-
tal. Bolagets upptagningsområde är kommuner i Götaland. 
     
Syftet med bolaget är:    
• att garantera att delägarna alltid erhåller ett   
 försäkringsskydd,
• att utgöra en konkurrent till den befintliga   
 försäkringsmarknaden samt
• att stimulera delägarna i deras skadeförebyggande  
 arbete.     
     
Verksamhetens omfattning 
Bolaget har koncession att till sina ägare och deras kommu-
nala bolag meddela direkt försäkring i följande grupper och 
klasser av skadeförsäkringar: 
• Försäkring mot brand och annan skada på   
 egendom (grupp e).    
• Fartyg (klass 6).    
• Allmän ansvarighet (klass 13).   
• Annan förmögenhetsskada (klass 16).   
    
Bolagets inträde på marknaden gav lägre försäkrings-pre-
mier för ägarna. Premierna har stegvis gått ned sedan bola-
gets bildande där en stabilisering av premienivåerna har 
skett efterhand.     
 Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets resultat 
bedöms – premieminskningen hos ägarna samt bolagets fi-
nansiella resultat.     
Bolaget har under året tecknat försäkringsskydd för 59 
(41) kommuner samt 4 (9) bolag och kommunalförbund.  
Försäkringar tecknas endast för delägande kommuner eller 
deras hel- eller delägda bolag. Direktplacering, det vill säga 
placering av kommunförsäkring utan upphandling, erbjuds 
endast till kommuner.    
 Möjligheten för ägarkommunerna efter ändringen i 
LOU att direktupphandla sin försäkring i Kommunassur-
ans blev permanentad fr o m 2013. Kommunerna har fått 
attraktiva premieerbjudanden kopplat till ett premieåter-
bäringssystem som faller ut när kommunerna haft ett posi-
tivt skadeutfall. Under 2018 har 57 kommuner valt direkt-
placering och bolaget har totalt haft 63 försäkringskunder, 
kommuner och bolag.    
 

Ägarsamråd med representanter från de 69 delägarna hölls 
den 21 november på Hässleholms kulturhus i Hässleholm. 
Bolaget informerade då om hittillsvarande utveckling och 
framtidsplaner.      
       
Väsentliga händelser under och efter 
räkenskapsårets utgång    
Generellt har det varit ett mycket gynnsamt år gällande 
skador. Bolaget har inte haft skador där återförsäkringsbola-
gen varit inblandade att ersätta några av 2018 års skador. De 
som har ett bra skaderesultat och valt direktplacering, får 
totalt 6,3 Mkr (4,7 Mkr) i premieåterbäring.   
 Bolaget har fått 17 nya delägare som samtliga direkt-
placerat sin försäkring. Trots den ökade premiemassan har 
bolaget varit förskonade från större skador under 2018, efter 
flera års höga skadeutfall.     
 Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räken-
skapsårets utgång.     
       
Årets resultat och skadeutfall   
Årets resultat uppgår till 12 823 tkr (3 245 tkr) före dispo-
sitioner och skatt. Bolaget gör en avsättning till säkerhetsre-
serven med 20 250 tkr (0 tkr). Efter skatt slutar resultatet 
på -6 087 tkr (2 605 tkr). Styrelsen föreslår att stämman 
beslutar om utdelning till ägarna med motsvarande 3,0 % 
av aktiekapitalet, 2 177 tkr.    
 Bolaget bytade fr o m 2018 redovisningsprincip vilken 
innebar att även orealiserade förändringar av finansiella plac-
eringar redovisas i resultatet. Under 2018 har de finansiella 
placeringarna minskat i värde med 11 354 tkr samtidigt som 
latent skatt för dessa minskar skatten med 2 234 tkr, dvs 
en nettoeffekt med -9 120 tkr på resultatet. Vid bedömnin-
gen av möjligheten av göra avsättning till säkerhetsreserven, 
bortses från orealiserade förändringar av finansiella tillgång-
ar. Underlaget för avsättning blir därmed 9 120 tkr högre än 
det redovisade resultatet efer finansiella poster.  
 Trots att bolaget redovisar -6 087 tkr som årets resultat 
kan aktieutdelning göras med 3 % av aktiekapitalet, tack 
vare att det sedan tidigare fanns fritt eget kapital.  
Premieintäkterna för egen räkning uppgick till 39 844 tkr 
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(30 095 tkr). Skadekostnaderna för egen räkning uppgick 
till 13 593 tkr (26 073 tkr). Skadekostnaderna för egen 
räkning minskar därmed med mer än 12 Mkr mellan åren. 
Att bolagets skadekostnader minskar hänger främst samman 
med att årets skador varit på en låg nivå samt att regressersät-
tning om 2 Mkr erhållits för tidigare skada.  
  
Ekonomisk ställning    
Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god 
ekonomisk ställning. Under åren 2010-2014 var det ekono-
miska resultatet så bra att avsättningar till säkerhetsreserven 
kunde göras med över 31 Mkr. Åren därefter har skadeutfall-
et försämrats avsevärt. Negativa resultat både 2015 och 
2016. Under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att 
bolagets garanterade högstanivå för kostnader uppnåddes. 
Konsolideringsgraden uppgår 2018 till 323 % (320 %) från 
att 2009 ha varit 182 % varefter de positiva ekonomiska 
resultaten påbörjades. Den stora förändringen av konsolid-
eringsgraden över tid beror på att konsolideringskapitalet, 
bestående av eget kapital, exklusive uppskjutna skatteford-
ringar, och säkerhetsreserv, belastad med schablonskatt, för 
motsvarande period ökat till 111,1 Mkr (96,8 Mkr) från att 
2009 ha legat på 68,6 Mkr. Den så pass stora ökningen av 
konsolideringskapital under 2018 beror på nytt aktiekapital 
från 17 nya delägare. Konsolideringsgraden ligger dock på 
samma nivå då konsolideringskapitalet sätts i relation till 
premierna som också ökat.     
 Räntorna på marknaden har under året legat kvar på 
motsvarande den exceptionellt låga nivå som varit de sen-
aste åren, med stiborränta på negativt värde. Avkastningen 
på den typ av värdepapper som bolaget vanligtvis har köpt, 
certifikat och företagsobligationer, är fortsatt på mycket 
låg räntenivå. Bolaget gör även andra placeringar i form av 
strukturerade produkter och förlagslån för att kunna uppnå 
högre avkastning och värdestegring till begränsad risk. Vis-
sa av bolagets strukturerade produkter har inte avkastning 
men är kopplade till aktieportföljer eller index som istället 
förväntas leda till värdestegring. Avkastningen för bolagets 
finansiella placeringar har varit god i förhållande till tagen 
risk enligt placeringspolicyn. Däremot har värdet på bola-
gets värdepapper gått ned kraftigt under året, särskilt under 
det sista kvartalet 2018.  Bolaget förväntar sig att värdet på 
innehavet efterhand kommer att hämta sig och uppnår i an-
nat fall nominellt värde vid datum för inlösen. Den direkta 
avkastningen har under 2018 uppgått till  3,07 % (3,46 %). 
Tidigare år har de finansiella intäkterna kunnat finansiera 
stor del av bolagets administrativa verksamhet, det är med 
dagens räntenivåer inte längre möjligt.   
 Idag har bolaget en hög kapitalbas 112,6 Mkr (104,2 
Mkr), att jämföras med nuvarande krav på solvensmarginal, 
38,5 Mkr. Det är positivt med en hög kapitalbas sett till 
bolagets ambitioner att få fler försäkringstagare samt att vär-
va fler delägare.     
     

Risker i verksamheten    
Kommunassurans Syd Försäkrings AB köper återförsäkring 
för att begränsa bolagets risker. För egendomsskada var bola-
gets självbehåll 6 Mkr för enskild skada i intervallet 6 Mkr 
till 400 Mkr att jämföra med 2017 års nivå med 5 Mkr 
i självbehåll samt dessutom 7 Mkr för skador i intervallet 
551 Mkr till 558 Mkr. Den totala skadekostnaden för eg-
endomsskdor som ersätts av bolaget, aggregat, utgör 60 % 
av bolagets premievolym och uppgick under 2018 till 26,4 
Mkr. För ansvarsskador var självbehållet 2 Mkr per skade-
händelse och maximerat till 5 Mkr per år vilket det varit 
sedan 2006. Sammanlagt begränsades bolagets totala risk till 
31,4 Mkr per år. Återförsäkring tecknades hos svenska och 
internationella återförsäkringsbolag och har handlats upp 
enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU.  
 Finansrörelsen styrs av bolagets placeringspolicy. Kapi-
talet har varit placerat i bank, kommun- och företagsobliga-
tioner samt andra räntebärande värdepapper i enlighet med 
bolagets placeringspolicy.    
      
 
Verksamheten 2019   
Premierna ser ut att ligga på samma nivå som tidigare år. 
Våra direktplacerade kunder ligger premierna stilla för, 
vilket är avsikten med den placeringstekniken.   
 De kommuner som idag inte placerar sina försäkringar 
direkt i bolaget, får erbjudande om direktplacering, och om 
de sedan väljer den vägen eller att upphandla via LOU är 
osagt, och valet är fritt. Helt klart förordar vi direktplacer-
ing, som hittills gett de kommunerna totalt 29,4 Mkr i pre-
mieåterbäring. Arbetet med att attrahera nya delägare inom 
upptagningsområdet kommer att fortgå, även om det är en 
relativt långsam process, så är vår ambition att årligen kunna 
komma till avslut med några kommuner. Det finns dessu-
tom vissa kommuner som inte har sin fösäkring i bolaget 
idag, de kommer att få en förnyad kontakt med erbjudan-
de om direktplacering.    
 Arbetet med att stimulera delägarna i deras skadeföre-
byggande arbete kommer att fortsätta genom utbildningar, 
seminarier och nätverksbyggande. Även kompetenshöjning 
på området kommer att genomföras under 2019. Bolaget 
kommer också att undersöka möjligheter för att utveckla 
ett digitialt deltagande i t ex seminarier, ägarsamråd och 
bolagsstämma. 
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DISPOSITION AV RESULTAT 
Förslag till disposition av bolagets resultat 2018  
Till årsstämmans disposition står följande belopp (kr)   
Från tidigare år balanserat 5 765 132  
Överkursfond 4 711 575 
Fond verkligt värde   
Årets resultat -6 087 430 
Summa 4 389 277 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på följande sätt: 
att     genomföra aktieutdelning med 30 kr per aktie, totalt 2 177 040 kr samt 
att     i ny räkning balanseras 2 212 237 kr.   
 
Styrelsens yttrande beträffrande aktieutdelning 
(18 kap 4 § Aktiebolagslagen) 
Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har föreslagit årsstämman 2018 att besluta om en utdelning med 30 kr 
per aktie, totalt 2 177 kkr. 
  
Bolaget skall ha en god finansiell ställning och med bred marginal uppfylla de av Finansinspektionen ställda kraven på kapital-
bas och solvensmarginal. Bolaget har en god ekonomisk status med ett konsolideringskapital per 2018-12-31 på 111 082 tkr 
och en konsolideringsgrad på 277 %.         
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FFEMÅRSÖVERSIKT
RESULTATET (kr)  2018 2017 2016 2015 2014

* Konsolideringskapital och kapitalbas har för samtliga år justerats med skatteeffekt på obeskattade reserver. 

Definitioner  
För egen räkning (f e r) avser den del av premien som tillfaller bolaget efter avdrag för återförsäkring. Gäller också den del av 
utbetalda försäkringsersättningar som bilaget själv skall svara för före återförsäkrares del i skadeutbetalningen.  
Premieinkomst är den totala premien som inbetalats under 2018. Den kan också till delar avse 2019. I premieinkomst för egen 
räkning (f e r) har avdrag skett med kostnad för återförsäkring.       
Premieintäkt är den premieinkomst som endast avser kalenderåret 2018.      
Konsolideringsgrad är konsolideringskapitalet i procent av premieinkomsten för egen räkning.    
Skadeprocent är försäkringsersättningarna i procent av premieintäkten.      
Driftkostnadsprocent är försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten.     
Totalkostnadsprocent är summan av försäkringsersättningar och försäkringsrörelsens driftkostnader i procent av premieintäkten. 
Direktavkastning är kapitalavkastningen i procent av summan placeringstillgångar och likvida medel.   
    

Premieinkomst för egen räkning, (f e r) 40 079 411 30 208 977 30 593 792 28 219 987 23 547 596

Premieintäkt f e r 39 843 887 30 094 100 29 509 035 28 335 122 23 462 206

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen -1 086 455 1 727 429 623 299 834 952 822 759

Försäkringsersättningar (skadeers) f e r -13 593 361 -26 073 292 -32 454 703 -26 161 324 -13 612 130

Driftkostnader f e r -9 011 218 -7 926 283 -6 946 835 -7 264 429 -6 267 475

Övriga intäkter/kostnader 0 0 0 0 0

Tekniskt resultat försäkringsrörelsen 16 152 853 -2 178 046 -9 269 204 -4 255 679 4 405 360

       

Finansrörelsens resultat -3 829 633 4 923 304 2 456 346 3 451 179 3 207 439

Övriga intäkter/kostnader 500 000 500 000 500 000 250 000 500 000

Avsättn(-)/disp(+) säkerhetsreserv -20 250 000 0 6 500 000 3 900 000 -5 480 000

Skatt 1 339 350 -640 500 0 -634 150 -698 976

Årets resultat -6 087 430 2 604 758 187 142 2 711 350 1 933 823

       

Ekonomisk ställning       

Placeringstillgångar 171 468 486 165 290 225 149 527 120 156 033 531 145 034 785

Försäkringstekniska avsättningar f e r -48 762 314 -59 894 189 -46 953 229 -42 546 726 -35 274 421

Konsolideringskapital* 111 081 773 96 791 991 90 785 400 94 266 018 96 387 188

Kapitalbas* 112 577 445 104 200 194 90 672 303 94 720 795 95 529 569

Erforderlig solvensmarginal  38 485 550 36 043 550 36 682 910 34 730 420 34 188 000

Konsolideringsgrad 277% 320% 297% 334% 409%

Primärkapital 124 580 693 94 998 939 70 543 883  

Tilläggskapital 0 0 0  

Minimikapitalkrav 36 654 050 36 043 550 36 500 500  

Solvenskapitalkrav 42 407 245 57 743 556 36 922 988  

Solvenskvot 297% 165% 188%  

       

Nyckeltal       

Skadeprocent 34,1% 86,6% 110,0% 92,3% 58,0%

Driftkostnadsprocent 22,6% 26,3% 23,5% 25,6% 26,7%

Totalkostnadsprocent 56,7% 113,0% 133,5% 118,0% 84,7%

       

Kapitalförvaltningens direktavkastning räntor 3,07% 3,46% 1,53% 2,43% 2,56%

Kapitalförvaltningens totalavkastning räntor o  -2,35% 3,46% 1,75% 2,38% 2,55%

orealiserad vinst       
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RRESULTATRÄKNING
Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor) Not 2018 2017
Premieintäkt för egen räkning, (f e r)    

Premieinkomst 1 62 387 559 53 398 117

Premier för avgiven återförsäkring  -22 308 201 -23 189 140

Förändring i: Avsättning för ej intjänad premie    

och kvardröjande risker  -235 471 -114 877

  39 843 887 30 094 100

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 2 -1 086 455 1 727 429

  -1 086 455 1 727 429

Utbetalda försäkringsersättningar      

Före avgiven återförsäkring  -57 789 988 -18 259 204

Driftkostnader för skadereglering  -2 740 285 -3 168 396

Återförsäkrares andel  34 964 113 7 796 525

Förändring i avsättning för oreglerade skador      

Före avgiven återförsäkring  61 390 773 -64 696 934

Återförsäkrares andel  -49 417 974 52 254 716

  -13 593 361 -26 073 293

     

Driftkostnader f e r 3 -9 011 218 -7 926 282

  -9 011 218 -7 926 282

    

Summa skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  16 152 853 -2 178 046

    

Icke teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelsen (kronor)    
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  16 152 853 -2 178 046

Kapitalavkastning, intäkter 4 6 138 424 4 086 791

Realiserade vinster/förluster 4 414 554 2 657 470

Kapitalavkastning, kostnader  -115 000 -93 528

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen  1 086 455 -1 727 429

Orealiserade vinster/förluster  -11 354 066 

Övriga intäkter och kostnader  500 000 500 000

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  12 823 220 3 245 258

Bokslutsdispositioner    

Förändring av säkerhetsreserv  -20 250 000 0

Resultat före skatt  -7 426 780 3 245 258

Skatter 5 1 339 350 -640 500

Årets resultat  -6 087 430 2 604 758
    

Rapport över totalresultat  
Övrigt totalresultat  0 0

Verkligt värde förändring tillgångar som kan säljas  - 5 051 089

Inkomskatt hänförligt till ovan  - -1 111 240

 

Summa totalresultat för året  0 3 939 849
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RRESULTATANALYS
Resultatanalys (Kr) Not  Företag & Fastighet 1

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat    

Premieintäkt för egen räkning, (f e r) RA 1 39 843 887

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen  -1 086 455

Försäkringsersättningar f e r RA 2 -13 593 361

Övriga intäkter/kostnader 

Driftkostnader f e r  -9 011 218

  16 152 853

Avvecklingsresultat f e r    

Avvecklingsresultat brutto RA 3 20 124 909

Återförsäkrares andel  -14 453 861

  5 671 048

    

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring    

Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker  -3 844 196

Avsättning för oreglerade skador  -87 964 057

  -91 808 253

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar    

Avsättning för oreglerade skador  43 063 741  

  43 063 741

1) Avser försäkringsgren enligt Finansinspektionens definitioner.    

  

NOTER TILL RESULTATANALYSEN    
Not RA 1  Premieintäkt f e r    

Premieinkomst före avgiven återförsäkring  62 387 559

Premier för avgiven återförsäkring  -22 308 201

Förändring i avsättning för ej intjänad premie     

och kvardröjande risker  -235 471

Summa premieintäkter efter avgiven återförsäkring  39 843 887

    

Not RA 2  Försäkringsersättningar f e r    

Utbetalda försäkringsersättningar samt skadereglering    

Före avgiven återförsäkring  -57 789 988

Återförsäkrares andel  34 964 113

Skadereglering  -2 740 285

  -25 566 160

Förändring i avsättning efter avgiven återförsäkring    

Före avgiven återförsäkring  61 390 773

Återförsäkrares andel  -49 417 974

  11 972 799
    

Summa försäkringsersättning efter avgiven återförsäkring  -13 593 361

    

Not RA 3 Avecklingsresultat    

Avvecklingsvinsten består av ett flertal skador som avskrivits och inte ersatts eller 

skador som fått minskad reserv. Även reglerade skador som haft lägre skadekostnad

 än reserven för skadan förekommer.     

  5 671 048
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BBALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31  2017-12-31

Placeringstillgångar     

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 6 171 468 486 165 290 225   

  171 468 486 165 290 225

     

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska      

avsättningar     

Avsättning för oreglerade skador  37 063 741 86 481 716

  37 063 741 86 481 716

     

Fordringar     

Fordringar avseende direkt försäkring 7 45 796 892 29 964 738

Fordringar avseende återförsäkring  6 000 000 10 700 000

Övriga fordringar  329 277 25 503

Skattefordringar  7 256 219 122

  52 133 425 40 909 363

     

Andra tillgångar     

Materiella tillgångar 8 329 117 453 517

Kassa och bank  34 547 745 60 502 290

Uppskjutna skattefordringar  1 495 672 0

Övriga tillgångar  0 0

  36 372 534 60 955 807

     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     

Upplupna ränteintäkter  2 643 202 1 295 409

Förutbetalda anskaffningskostnader  0 0

  2 643 202 1 295 409

     

SUMMA TILLGÅNGAR  299 681 388 354 932 520

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Bundet eget kapital     

Aktiekapital, 72 568 aktier á 1 000 kr  72 568 000 66 516 000

Ej registrerat aktiekapital  0 8 484 904

Summa bundet eget kapital  72 568 000 75 000 904

     

Fritt eget kapital     

Överkursfond  4 711 575 2 278 671

Balanserad vinst/förlust  5 765 132 636 686

Årets resultat  -6 087 430 2 604 758

Fond orealiserad vinst  0 3 854 008

Summa fritt eget kapital  4 389 277 9 374 123

Summa eget kapital  76 957 277 84 375 027

     

Not 2018-12-31  2017-12-31
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TILLGÅNGAR Not 2018-12-31  2017-12-31

Not 2018-12-31  2017-12-31EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
Obeskattade reserver    

Säkerhetsreserv  45 666 000 25 416 000

  45 666 000 25 416 000

     

Försäkringstekniska avsättningar före  avgiven återförsäkring     

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 9 3 844 196 3 608 725

Oreglerade skador 10 87 964 057 153 467 180

  91 808 253 157 075 905

     

Avsättning för andra risker och kostnader     

Avsättning för skatter  0 0

  0 0

Skulder     

Skulder avseende återförsäkring  0 0

Övriga skulder 11 22 547 172 26 922 131

Uppskjuten skatteskuld 12 0 1 076 700  

  22 547 172 27 998 831

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 62 701 998 60 066 069

  62 701 998 60 066 069

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER  299 680 700 354 931 832
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EEGET KAPITAL
REDOGÖRELSE ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kr)

BUNDET EGET KAPITAL

Aktiekapital

Fond för 
verkligt värde

FRITT EGET KAPITAL

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst och årets

resultat

Summa

Övrigt till-
skjutet kapital

Summa

Ingående balans per 2018-01-01 66 516 000 8 485 592  75 001 592

Totalresultat     

Årets resultat     

Övrigt totalresultat     

Finansiella tillgångar som kan säljas     

Inkomstskatt ovan     

Summa övrigt totalresultat 0 0  0

Summa totalresultat 0 0  0

Transaktioner med aktieägare     

Genomförd nyemission 0

Transaktion med aktieägare 6 052 000 -8 484 904  -2 432 904

Summa transaktioner med aktieägare 6 052 000 -8 484 904  -2 432 904

Utgående balans per 2018-12-31 72 568 000 688  72 568 688

      

Ingående balans per 2018-01-01 3 854 008 2 278 671 3 241 444 9 374 123

Totalresultat     

Byte av redovisningsprincip -3 854 008  3 854 008 0

Justerad ingångsbal 2018-01-01 0 0 3 854 008 3 854 008

Årets resultat   -6 087 430 -6 087 430

Övrigt totalresultat     

Inkomstskatt ovan 0   0

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat 0 0 -2 233 422 -2 233 422

Transaktioner med aktieägare     

Genomförd nyemission     

Transaktion med aktieägare  2 432 904  2 432 904

Utdelning avseende 2017   -1 330 320 -1 330 320

Summa transaktioner med aktieägare 0 2 432 904 -1 330 320 1 102 584

Utgående balans per 2018-12-31 0 4 711 575 -322 298 4 389 277
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KKASSAFLÖDESANALYS
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2018 2017 

Årets resultat -6 087 2 605

Justering för av- och nedskrivningar 124 124

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 16 967 0

Förändring säkerhetsreserv 20 250 0

Förändring försäkringstekniska avsättningar -24 777 12 442

Betald skatt -1 021 -546

Upplupen räntefordran ej utbetald (förändring) 0 0

(Bokslutsdisp, övr korr EK)   

 5 456 14 625

   

Förändring kortfristiga fordringar -16 135 15 147

Förändring kortfristiga skulder -1 503 13 546

Kassaflöde från den löpande verksamheten -12 182 43 318

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Förvärv materiella anläggningstillgångar 0 0

Avyttring materiella anläggningstillgångar 0 0

Investeringar i placeringstillgångar -12 443 -10 745

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 443 -10 745

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Utdelning -1 330 -998

Inbetalt registrerat aktiekapital 0 0

Inbetalt värde överkursfond 0 0

Inbetalt ej registrerat aktiekapital 0 8 485

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 330 7 487

 

Årets kassaflöde -25 955 40 060

  

Likvida medel vid årets början  60 502 20 442

Årets förändring -25 955 40 060

Likvida medel vid årets slut 34 547 60 502

Ingående balans per 2018-01-01 66 516 000 8 485 592  75 001 592

Totalresultat     

Årets resultat     

Övrigt totalresultat     

Finansiella tillgångar som kan säljas     

Inkomstskatt ovan     

Summa övrigt totalresultat 0 0  0

Summa totalresultat 0 0  0

Transaktioner med aktieägare     

Genomförd nyemission 0

Transaktion med aktieägare 6 052 000 -8 484 904  -2 432 904

Summa transaktioner med aktieägare 6 052 000 -8 484 904  -2 432 904

Utgående balans per 2018-12-31 72 568 000 688  72 568 688

      

Ingående balans per 2018-01-01 3 854 008 2 278 671 3 241 444 9 374 123

Totalresultat     

Byte av redovisningsprincip -3 854 008  3 854 008 0

Justerad ingångsbal 2018-01-01 0 0 3 854 008 3 854 008

Årets resultat   -6 087 430 -6 087 430

Övrigt totalresultat     

Inkomstskatt ovan 0   0

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 0

Summa totalresultat 0 0 -2 233 422 -2 233 422

Transaktioner med aktieägare     

Genomförd nyemission     

Transaktion med aktieägare  2 432 904  2 432 904

Utdelning avseende 2017   -1 330 320 -1 330 320

Summa transaktioner med aktieägare 0 2 432 904 -1 330 320 1 102 584

Utgående balans per 2018-12-31 0 4 711 575 -322 298 4 389 277
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER (kkr 2018 2017
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
Not 1 Premieinkomst   
 Den totala premien som inbetalats under kalenderåret 2018.  
 Den kan till vissa delar avse premieperiod som sträcker sig in i 2019.   
 Premieinkomst 68 669 58 125
 Utbetald och reserverad premieåterbäring -6 281 -4 727
 Summa premieinkomst 62 388 53 398
    
Not 2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen   
 Avkastning på den del av kapitalet som har funnits tillgänglig för placeringar hänförligt till försäkrings-  
 verksamheten. Gäller skador som är reservsatta, för egen räkning.   
 Kapitalavkastningen i försäkringsrörelsen har beräknats på den genomsnittliga   
 summan av kapital i försäkringsrörelsen att placera till en kalkylränta på -2,35 % (3,46 %).   
 Ingående avsättning för oreglerade skador  153 467 88 770
 Utgående avsättning för oreglerade skador  87 964 153 467
  241 431 242 237
    
 Genomsnittlig avsättning för året 120 716 121 119
 Avgår genomsnittlig andel återförsäkrare för året -70 123 -71 055
 Summa beräkningsunderlag 50 593 50 064
 Avkastning -1 086 1 727
    
Not 3 Driftkostnader   
 Personalkostnader 4 577 4 445
 Lokalkostnader 336 344
 Styrelsekostnader 356 441
 Revisionsarvoden 510 217
 Sålda tjänster -500 -500
 Övriga kostnader 3 108 2 354
 Avskrivningar 124 124
  8 511 7 425
    
Personal och löner  
Bolaget har haft 4 (4) anställda, 2 (2) män och 2 (2) kvinnor. Till verkställande direktören har utgått lön om totalt 1 177 tkr 
(1 133 tkr) i lön samt därutöver förmån av tjänstebil. Till vice vVD/ekonomichef har  lön utgått med 699 tkr (704 tkr) samt 
därutöver förmån av tjänstebil. Styrelsearvoden uppgår till   274 tkr (343 tkr). Sociala avgifter och löneskatter uppgår till 
1 091 tkr (1 087 tkr) och pensions- försäkringspremier för VD och vVD till  försäkringspremier för VD och vVD till 510 
tkr (502 tkr). Därutöver finns inga pensionsförpliktelser för bolaget. Styrelsen består av 7 ordinarie ledmöter (5 män och 2 
kvinnor) samt 3 ersättare (1 man och 2 kvinnor).    
    
Ersättning för revision   
Ersättning till auktoriserad revisor beräknas uppgå till 467 tkr varav 217 tkr hänföres till ökade kostnader som avser 2017 
som belastat 2018.   
    
Styrelsearvoden   
Arvode till ledamot och suppleant till styrelsen har under året fördelats enligt följande:   
  Belopp tkr  
 
 Jan-Åke Troedsson, ordförande  0  
 Lars Niklasson, vice ordförande o vice försäkringssakkunnig 78  
 Anders Bjärnehäll, ledamot o försäkringssakkunnig 98 
 Hans Hyllstedt,ledamot 15  
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 Linda Kazmierczak, ledamot t o m maj 2018 1  
 Pia Lindvall Bengtsson, ledamot t o m maj 2018 10  
 Kjell Rosenlöf, ledamot 19  
 Anders Nählstedt, ledamot fr o m maj 2018 12  
 Irene Robertsson, ledamot  11  
 Catarina Willman, suppleant fr o m maj 2018 6 
 Ann-Christin Walméus, suppleant  12  
 Stefan Tengberg, suppleant 12  
 
Riktlinjer        
Till styrelsens ordförande utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete.  
      
Till ledningen har årsstämman beslutat om följande riktlinjer avseende ersättning.     
   
Ersättning till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgörs av grundlön, övriga förmåner och pension. Ingen rörlig 
ersättning förekommer.        
         
Pensionsförmåner och övriga förmåner till verkställande direktören och vVD/ekonomichef utgår som del av den totala ersät-
tningen.        
         
Övriga förmåner avser tjänstebil        
         
Avgångsvederlag        
Vid uppsägning från verkställande direktörens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot 
andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.    
     
Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida är 
uppsägningstiden 12 månader och ett avgångsvederlag erhålls som uppgår till 12 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas 
mot andra inkomster. Vid uppsägning från vVD/ekonomichefens sida utgår inget avgångsvederlag.  

Not 4 Kapitalavkastning, intäkter    
 Ränta på bankmedel samt kommun- och företagsobligationer mm 6 023 3 994
 Realiserad vinst/förlust vid försäljning 415 2 657
 Orealiserad vinst/förlust verkligt värde -11 354 0
   -4 916 6 651
Not 5 Skatter    
 Årets skatt 1 339 -640
 Resultat före skatt -7 427 3 245
 Orealiserat resultat värdepapper 11 354 
 Underlag för beskattning 3 927 3 245
 Skatt enligt gällande skattesats, 22,0 % -864 -714
 Ej avdragsgilla kostnader -8 -7
 Skatt hänförligt till tidigare år -23 81
 Redovisad effektiv skatt, 19,7 % -895 -640

     
    
Not 6 Placeringstillgångar   2018   2017  
  Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde Nominellt Anskaffningsv Verkligt värde

 Kommunobligationer 7 000 7 166 7 072 13 000 13 178 13 189
 Företagsobligationer och räntebevis 132 389 132 890 130 059 118 472 118 907 123 323
 Strukturerade produkter och fonder 37 100 38 054 34 337 27 200 28 154 28 778
  176 489 178 110 171 468 158 672 160 239 165 290
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 2018            2017    
Not 7 Fordringar avseende direkt försäkring    
 Fakturerade ej betalda premier för 2018 45 797 29 965
    
Not 8 Materiella tillgångar   
 Tidigare års anskaffningar 779 779
 Årets anskaffningar 0 0
 Årets avyttringar 0 0
 Tidigare års avskrivningar -326 -201
 Årets avskrivningar -124 -124
 Utgående bokfört värde 329 454
    
Not 9 Avsättning för ej intjänad premie och kvardröjande risker   
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets början 3 609 3 494
 Förändring under året 235 115
 Fakturerade och förtidsbetalda premier vid årets slut 3 844 3 609
    
Not 10 Avsättning för oreglerade skador   
 Inträffade och rapporterade skador vid årets början 137 267 73 270
 Inträffade och rapporterade skador förändring under året -67 403 63 997
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) vid årets början 16 200 15 500
 Inträffade men ej rapporterade skador (IBNR) förändring under året 1 900 700
 Utgående balans för oreglerade skador 87 964 153 467
    
Not 11 Övriga skulder   
 Leverantörsskulder 490 360
 Övriga skulder 25 376 26 562
  25 866 26 922
    
Not 12 Uppskjuten skatteskuld   
 Uppskjuten skatt på temporära skillnader -1 496 1 077
    
Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   
 Fakturerade premier för 2019 60 343 58 152
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 359 1 914
  62 702 60 066
    
Not 14  Poster inom linjen   
 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder   
 Registerförda tillgångar   
 Aktier 12 191 18 848
 Obligationer 39 288 60 639
 Kassatillgångar 2 249 5 801
 Övriga placeringar 2 106 3 292
 Ställda säkerheter Inga Inga
 Ansvarsförbindelser Inga Inga
         
Not 15 Vinstdisposition (kr)       
 Behandling av resultat       
 Till bolagsstämmans förfogande står:       
 Balanserat resultat      5 765 132      
 Överkursfond 4 711 575      
 Fond verkligt värde 0    
 Årets resultat -6 087 430      
 Att disponera 4 389 277     
 
        

 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
vinsten disponeras på följande sätt:   
     
att    genomföra aktieutdelning med 30 kr per aktie,   
   totalt 2 177 040 kr samt    
att    i ny räkning balanseras 2 212 237 kr.   
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TTILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR  
 
Redovisningsprinciper    
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) samt 
med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 
2008:26 o 2011:28, “lagbegränsad (IFRS) International 
Financial Reporting Standards”. Bolaget tillämpar genom 
FFFS 2008:26 att IFRS är tillämpliga för upprättandet av de 
finansiella rapporterna, med begränsningar och tillägg som 
följer av svensk lag RFR 2 samt FFFS 2008:26.   
     
Värderingsprinciper    
Vid upprättande av de finansiella rapporterna i enlighet med 
IFRS görs bedömningar och uppskattningar samt antaganden 
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och 
kostnader. Uppskattningarna och antaganden är baserade 
på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer 
som under rådande förhållanden synes vara rimliga. 
Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och bedömningar ses över 
regelbundet.     
   
Valuta      
Bolagets funktionella valuta är svenska kronor , SEK, som 
även utgör rapporteringsvalutan. Bolaget gör inte affärer i 
annan valuta. I de fall bolaget köper värdepapper utställda i 
annan valuta har dessa valutasäkrats till SEK varför bolaget 
inte tar någon valutarisk.    
     
Materiella tillgångar    
Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
som anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Det redovisade 
värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller då inga 
ekonomiska fördelar väntas av användandet.    
 
Finansiella tillgångar och skulder
Bolaget tillämpar IFRS 9, utgiven av IASB juli 2014, 
från 1 januari 2018. Denna tillämpning har resulterat 
i förändringar i redovisningsprinciper. Bolaget har inte 
förtidstillämpat IFRS 9 under tidigare perioder. Bolaget 
har valt att fortsätta tillämpa säkringsredovisningsreglerna 
i IAS 39 vid tillämpning av IFRS 9. Som tillåts i 
övergångsreglerna till IFRS 9 har bolaget valt att inte räkna 
om jämförelsesiffror.     
  

Klassificering    
Bolagets nya principer för klassificering och värdering 
av finansiella tillgångar baseras på en bedömning av både 
(i) företagets affärsmodell för förvaltningen av finansiella 
tillgångar, och (ii) egenskaperna hos de avtalsenliga 
kassaflödena från den finansiella tillgången.  
   
Finansiella tillgångar värderas initialt till verkligt värde 
plus, i de fall tillgången inte redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen, transaktionskostnader direkt 
hänförliga till köpet. Transaktionskostnaderna hänförliga 
till finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen kostnadsförs direkt i resultaträkningen. 
   
Tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Bolaget klassificerar endast sina finansiella tillgångar som 
tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde då 
följande krav är uppfyllda:    
     
• tillgången ingår i en affärsmodell där målet är att  
 inkassera avtalsenliga kassaflöden, och   
      
• avtalsvillkoren ger vid specifika tidpunkter upphov till  
 kassaflöden som enbart består av kapitalbelopp och  
 ränta på det utestående kapitalbeloppet.  
      
 
Följande finansiella tillgångar redivisas till upplupet anskaf-
fningsvärde; Fordringar avseende direkt försäkring, Kassa 
och Bank, Övriga fordringar.    
Dessa tillgångar redovisades till upplupet anskaffningsvärde 
även enligt tidigare principer.    
     
Tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträk-
ningen     
 
Bolaget har valt att redovisa Obligationer och andra rän-
tebärande värdepapper inte såsom redovisade till verkligt 
värde över resultaträkningen på grund av att de finansiella 
tillgångarna innehas i en affärsmodell där kriterier för kass-
aflöden inte uppfylls.     
      
Tillgångar värderade till verkligt värde över övrigt totalre-
sultat      
Bolaget har inte längre några finansiella tillgångar till ver-
kligt värde över totalresultat. Tidigare har Bolaget resdovisat 
sina obligationer och andra värdepapper till verkligt värde 
över övrigt totalresultat, bytet av redovisningsprincip har in-
neburit att fonden för verkligt värde som uppgick till 3,89 
Mkr har förts över till balanserade vinstmedel per 2018-01-
01.       
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Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resulta-
träkningen     
    
Bolaget har inte några finansiella tillgångar till verkligt värde 
via resultaträkningen.    
     
Andra finansiella skulder   
Övriga finansiella skulder, t ex Leverantörsskulder, Övriga 
skulder och upplupna kostnader ingår i denna kategori. 
       
Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde.  
 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristi-
ga skulder om de förfaller inom ett år.   
      
Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämp-
ning av effektivitetsräntemetoden i de fall den är väsentlig. 
       
Derivatinstrument     
Bolaget har inga derivatinstrument.   
      
Nedskrivning av fordringar värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde     
    
Bolaget värderar från och med 1 januari 2018 de framtida 
förväntade kreditförlusterna relaterade till investeringar i 
skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
resp verkligt värde med förändringar via övrigt totalresultat 
baserat på framåtriktad information. Bolaget väljer reserver-
ingsmetod baserat på om det skett en väsentlig ökning i 
kreditrisk eller inte. Bolaget tillämpar i enlighet med regler-
na i IFRS 9 en förenklad metod för nedskrivningsprövning 
av kundfordringar. Förenklingen innebär att reserven för 
förväntade kreditförluster beräknas baserat på förlustrisken 
för hela fordrans löptid och redovisas första gången.  
      
Beräkning av verkligt värde    
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en 
aktiv marknad (t ex derivatinstrument som är noterade på 
publik plats, finansiella tillgångar som innehas för handel 
och finansiella tillgångar som kan säljas) baseras på noterad 
marknadskurs per balansdagen. De noterade marknadskurs-
er som används för finansiella skulder är de faktiska säl-
jkurserna. De instrument som innehas av Bolaget handlas 
på en aktiv eller observerbar marknad.   
      
Borttagande av finansiella tillgångar och skulder  
Finansiella instrument tas bort från balansräkningen när 
samtliga förmånder och risker överförts till annan part alter-
nativt när förpliktelser fullgjorts.   
      
Försäkringstekniska avsättningar    
Avsättningen gäller för ej intjänade premier och kvardrö-
jande risker samt avsättning för oreglerade skador.  
       
Avsättningen för ej intjänade premier avser att täcka den 

förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående 
löptiden på redan ingångna och fakturerade försäkringsavtal 
som fördelas proportionellt över tidsperioden. I beaktande 
tas hur stor del av premien för varje enskild försäkring som 
hänför sig till tiden efter redovisningsperioden.  
      
I avsättning för oreglerade skador ingår det kvarstående åta-
gande som bolaget har för inträffade skador. I ersättnings-
reserven ingår också beräkning av skador som har inträffat 
men ännu ej rapporterats (IBNR, incured but not reported). 
Beräkningen har gjorts i samråd med bolagets aktuarie. 
       
Avsättningen för anmälda skador beräknas genom individu-
ell bedömning av enskilda skadefall.   
      
De försäkringstekniska avsättningarna har beräknats i en-
lighet med fastställda principer i bolagets försäkringsteknis-
ka riktlinjer. Bolaget har inte diskonterat sina skadereserver. 
       
Premier och försäkringsersättningar   
“Premieinkomst/intäkt
Som Premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för 
direkt och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan 
tillgodoföras företaget för försäkringsavtal där försäkring-
sperioden påbörjats före räkenskapsårets utgång. Med 
bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela 
försäkringsperioden efter avdrag för eventuella kundrabat-
ter. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart be-
loppet är känt. Premieinkomst redovisas exklusive skatter 
och andra avgifter som belastar försäkringspremien. Pre-
mieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är 
intjänad. Ej intjänad premie sätts av till Avsättning för ej 
intjänade premier. “     
    
Utbetalda försäkringsersättningar
Som utbetalda försäkringsersättningar redovisas utbetalnin-
gar till försäkringstagare under räkenskapsåret på grund 
av försäkringsavtal eller inträffade försäkringsskador, ober-
oende av när skadan inträffat.    
     
Obeskattade reserver    
Storleken av den totala avsättningen till säkerhetsreserven 
regleras i Finansinspektionens FFFS 2015:19 och FFFS 
2015:23. Den tillämpade regeln för bolaget avser 0,5 X 
Premieinkomsten + 0,2 X Avsättning för oreglerade skador, 
vilket totalt möjliggör en avsättning upp till 52 Mkr. Nu-
varande regler med säkerhetsreserv kommer inom de när-
maste åren stegvis att upphöra.    
     
Pensionskostnader     
Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det 
innebär att bolaget fortlöpande betalar en fastställd avgift 
till en separat juridisk enhet dit bolaget inte har några rättsli-
ga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter. 
Bolaget har således inga ackumulerade pensionsskulder. 
       
Kapital överförd från finansrörelse   
Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning 
över till försäkringsrörelsens resultat baserat på genomsnit-
tliga försäkringstekniska avsättningar för egen räkning 
efter avdrag för nettofordringar i försäkringsrörelsen. Den 
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överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en ränte-
sats som motsvarar den genomsnittliga avkastningen på 
bolagets värdepapper. Resterande del som inte överförs till 
försäkringsrörelsens resultat utgöres av kapitalavkastning in-
täkter.      
   
Skatter      
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Inkomstskatter redovisas i årets resultat. Aktuell skatt är den 
skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med 
tillämpning av de skattesatser som är beslutade per balans-
dagen. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkning-
smetoden.  I 2018 års årsredovisning har aktuell skattesats, 
22,0 %, tillämpats.     
      
“Viktiga uppskattningar och bedömningar för re-
dovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklus-
ive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden. Viktiga uppskattningar och 
antaganden för redovisningsändamål
Försäkringsföretaget gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan 
att motsvara det verkliga resultatet. Det är främst beräknin-
gen av försäkringstekniska avsättningar som innebär en be-
tydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
vilket behandlas i huvuddrag nedan. 
Försäkringstekniska avsättningar
Försäkringstekniska avsättningar beräknas med metoder 
som innebär att olika antaganden görs. Särskilt för den del 
av avsättningarna som avser inträffade men ej rapporterade 
skador finns en osäkerhet i det verkliga utfallet , se vidare i 
avsnittet om reservsättningsrisk.
Viktiga bedömningar vid tillämpande av företagets re-
dovisningsprinciper. Bolaget värderar sina finansiella tillgån-
gar till verkligt värde.”    
     
  
RISKER     
Allmänt om risker
Risk och riskhantering är en central del av verksamheten i 
försäkringsföretag. Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker blir allt viktigare för ett företag och organisa-
tion. Risker som hanteras på rätt sätt kan leda till nya mö-
jligheter och värdeskapande medan risker som inte hanteras 
rätt kan leda till skador och stora kostnader. Riskhanterin-
gens syfte är att fånga alla väsentliga risker som är förknip-
pade med organisationen och dess verksamhet i både nutid 
och framtid. Därmed får styrelse och VD en allsidig och sak-
lig bild av den totala risksituationen. Bolaget rapporterar till 
Finansinpektionen (FI) regelbundet gällande återförsäkring, 
resultat, ekonomisk ställning, skadeutfall och i vilken takt 
de ersätts samt placering i värdepapper och hur de fördelas 
i olika slag. Därvid utgår kontroll av bolaget. Utöver det-
ta har bolaget auktoriserad revisor samt lekmannarevisorer 
som granskar bolaget. Vidare har bolaget en funktion som 
interngranskare.     
    

Bolaget har fastställt riktlinjer för styrning och kontroll av 
risker samt placeringsriktlinjer. På varje styrelsemöte ges 
information om bolagets risker. Bolaget har även utsett 
ansvariga för funktionerna riskkontroll och regelefterlev-
nad. Kontroll av risker och regelefterlevnad sker löpande 
och funktionerna avger en granskningsrapport till styrels-
en.        
 
Kommunassurans minskar sitt totala riskåtagande genom att 
teckna återförsäkring hos välrenommerade återförsäkrings-
givare. Kommunassurans är exponerad för teckningsrisk, 
avsättningsrisk, marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditrisk, 
koncentrationsrisk och operationell risk. De huvudsakli-
ga riskerna i bolaget är teckningsrisk, avsättningsrisk och 
marknadsrisk.     
    
Försäkringsrisk     
Under försäkringsrisk talar man om teckningsrisk respektive 
reservsättningsrisk. Med teckningsrisk menas risken för för-
lust på grund av att otillräcklig premie har tagits ut av kund 
till följd av ogynnsamt utfall av tillämpade antaganden av 
tex skador. Med reservsättningsrisk menas att de försäkring-
stekniska avsättningarna inte kommer att täcka de framtida 
skadeutbetalningarna samt övriga kostnader förknippade 
med dessa skador. Olika skador hanteras på skilda sätt och 
ändrade lagar, regler, rutiner och överenskommelser kan in-
nebära att den framtida skadeutvecklingen skiljer sig från 
den historiska. Ansvars- och personskador är relativt få och 
tar lång tid att reglera vilket gör att de är svåra att värdera 
och bedömningen försvåras. Egendomsskador är däremot 
betydligt fler till antalet och har betydligt kortare reglerings-
tider, vilket gör uppskattningen säkrare. Stora skadehändels-
er kan dock försvåra värderingen av skadan. Risken hanteras 
främst genom kontinuerlig översikt av aktuariella metoder, 
genom skadegenomgångar av rapporterade skador som 
ej avslutats samt även till viss del genom återförsäkring. 
       
Kommunassurans följer interna riktlinjer för att säkerställa 
riktig bedömning och kvantifiering av den risk som teck-
nas och att specificera vilka försäkringsbelopp och defini-
era vilka typer av risker som får accepteras. Fastslaget i 
riktlinjerna är att maximalt bruttoåtagande per risk ej skall 
överstiga den försäkringskapacitet bolaget har i form av 
självbehåll för egen räkning samt i form av överenskommen 
återförsäkringskapacitet. Den återförsäkringskapacitetför 
avgiven återförsäkring som bolaget har tillgång till skall 
också omfatta kapacitet för risken för EML - (beräknad 
enskilda största skada) genombrott. Bolagets självbehåll 
och transferering av risk till återförsäkrare skall vid varje 
tillfälle vara anpassat till bolagets solvens, likviditet, och 
tillgänglig återförsäkringskapacitet. Försäkringsengagemang 
där återförsäkring krävs får inte slutgiltigt accepteras förrän 
återförsäkringsavtäckning kan anses vara återställd. Bolaget 
skall bedriva försäkringsverksamhet inom bolagets konces-
sion, försäkringstekniska riktlinjer, verksamhetsplan och 
övriga verksamhetsstyrande dokument. För att säkerställa 
att detta efterlevs gör bolaget kontinuerliga uppföljningar 
av att verksamheten bedrivs inom fastslagna styrdokument. 
Bolaget bedriver skadeförebyggande arbete i ägarkom-
munerna genom arbete tillsammans med firma P&B. 
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2018 (kr)  IBNR <2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättning oreglerade skador IB  16 200 000     2 093 050     2 104 000     46 910 690     83 651 040    0  150 958 780    

Förändring i avsättning med utbetald ersättning -32 660 605    -21 471 004    -2 603 558 -56 735 167    

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -1 832 275    -842 500    -2 460 840    -5 135 615    

Förändring i avsättning  1 900 000    -9 107 271    -4 298 950    2 603 558 -8 902 663    

Nya avsättningar -177 600     7 956 322     7 778 722    

Summa förändring 1 900 000 -1 832 275 -42 610 376 -28 408 394 7 956 322 -62 994 723    

Avsättning oreglerade skador UB  18 100 000     260 775     2 104 000     4 300 314     55 242 646     7 956 322     87 964 057    

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB  10 700 000     618 652     28 815 600     57 047 464     97 181 716    

Förändring i fordran pga utbetald ersättning -618 652    -18 882 821    -15 462 640    -34 964 113    

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning -9 932 779    -4 521 083    -14 453 862    

Förändring i fordran -4 700 000    -4 700 000    

Nya fordringar  -    

Summa förändringar -4 700 000    -618 652  -    -28 815 600    -19 983 723     -    -54 117 975    

“Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”  6 000 000     -     -     -     37 063 741     -     43 063 741    

Återförsäkrarens andel av utbetalning -618 652    -18 882 821    -15 462 640    -34 964 113    

Utbetalda försäkringar -2 000 000     32 660 605     24 525 825     2 603 558     57 789 988    

Avvecklingsresultat  1 832 275     2 000 000     10 000 070     6 292 564     20 124 909    

2017 (kr)  IBNR <2013 2014 2015 2016 2017 

Avsättning oreglerade skador IB  15 500 000     8 590 390     2 035 975     7 565 050     55 078 831     88 770 246    

Förändring i avsättning med utbetald ersättning -7 835 215    -680 000    -3 527 500    -4 380 400    -16 423 115    

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -18 100    -1 933 550    -5 908 291    -7 859 941    

Förändring i avsättning  700 000    -134 400     565 600    

Nya avsättningar  2 099 750     86 314 640     88 414 390    

Summa förändring  700 000    -7 853 315    -680 000    -5 461 050    -8 323 341     86 314 640     64 696 934    

Avsättning oreglerade skador UB  16 200 000     737 075     1 355 975     2 104 000     46 755 490     86 314 640     153 467 180    

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB  7 000 000     7 977 000     29 950 000     44 927 000    

Förändring i fordran pga utbetald ersättning -7 977 000    -7 977 000    

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning  -    

Förändring i fordran  3 700 000     3 700 000    

Nya fordringar  56 531 716     56 531 716    

Summa förändringar  3 700 000    -7 977 000     -     -     -     56 531 716     52 254 716    

“Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”  10 700 000     -     -     -     29 950 000     56 531 716     97 181 716    

Återförsäkrarens andel av utbetalning  7 977 000     7 977 000    

Utbetalda försäkringar -8 577 722    -368 580    -2 922 511    -4 482 214    -2 089 693    -18 440 720    

Avvecklingsresultat -724 407     311 420     2 538 539     3 841 127     5 966 679    
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2018 (kr)  IBNR <2014 2015 2016 2017 2018 

Avsättning oreglerade skador IB  16 200 000     2 093 050     2 104 000     46 910 690     83 651 040    0  150 958 780    

Förändring i avsättning med utbetald ersättning -32 660 605    -21 471 004    -2 603 558 -56 735 167    

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -1 832 275    -842 500    -2 460 840    -5 135 615    

Förändring i avsättning  1 900 000    -9 107 271    -4 298 950    2 603 558 -8 902 663    

Nya avsättningar -177 600     7 956 322     7 778 722    

Summa förändring 1 900 000 -1 832 275 -42 610 376 -28 408 394 7 956 322 -62 994 723    

Avsättning oreglerade skador UB  18 100 000     260 775     2 104 000     4 300 314     55 242 646     7 956 322     87 964 057    

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB  10 700 000     618 652     28 815 600     57 047 464     97 181 716    

Förändring i fordran pga utbetald ersättning -618 652    -18 882 821    -15 462 640    -34 964 113    

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning -9 932 779    -4 521 083    -14 453 862    

Förändring i fordran -4 700 000    -4 700 000    

Nya fordringar  -    

Summa förändringar -4 700 000    -618 652  -    -28 815 600    -19 983 723     -    -54 117 975    

“Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”  6 000 000     -     -     -     37 063 741     -     43 063 741    

Återförsäkrarens andel av utbetalning -618 652    -18 882 821    -15 462 640    -34 964 113    

Utbetalda försäkringar -2 000 000     32 660 605     24 525 825     2 603 558     57 789 988    

Avvecklingsresultat  1 832 275     2 000 000     10 000 070     6 292 564     20 124 909    

2017 (kr)  IBNR <2013 2014 2015 2016 2017 

Avsättning oreglerade skador IB  15 500 000     8 590 390     2 035 975     7 565 050     55 078 831     88 770 246    

Förändring i avsättning med utbetald ersättning -7 835 215    -680 000    -3 527 500    -4 380 400    -16 423 115    

Förändring i avsättning utan efterföljande ersättning -18 100    -1 933 550    -5 908 291    -7 859 941    

Förändring i avsättning  700 000    -134 400     565 600    

Nya avsättningar  2 099 750     86 314 640     88 414 390    

Summa förändring  700 000    -7 853 315    -680 000    -5 461 050    -8 323 341     86 314 640     64 696 934    

Avsättning oreglerade skador UB  16 200 000     737 075     1 355 975     2 104 000     46 755 490     86 314 640     153 467 180    

Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn IB  7 000 000     7 977 000     29 950 000     44 927 000    

Förändring i fordran pga utbetald ersättning -7 977 000    -7 977 000    

Förändring i fordran  utan efterföljande ersättning  -    

Förändring i fordran  3 700 000     3 700 000    

Nya fordringar  56 531 716     56 531 716    

Summa förändringar  3 700 000    -7 977 000     -     -     -     56 531 716     52 254 716    

“Återförsäkr andel av Försäkringstekn avsättn UB”  10 700 000     -     -     -     29 950 000     56 531 716     97 181 716    

Återförsäkrarens andel av utbetalning  7 977 000     7 977 000    

Utbetalda försäkringar -8 577 722    -368 580    -2 922 511    -4 482 214    -2 089 693    -18 440 720    

Avvecklingsresultat -724 407     311 420     2 538 539     3 841 127     5 966 679    

Återförsäkringsrisk     
Syftet med återförsäkringsprogrammet är att ge skydd mot 
större skador och därigenom undanröja kraftiga svängning-
ar i affärsresultatet mellan åren samt att täcka överskjutande 
risknivåer där bolagets egen exponering kan överskridas. 
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premier för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst   A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar res-
pektive egendom.     
    
För egendomsskada var bolagets självbehåll 6 Mkr per skade-
händelse. Den totala skadekostnaden som ersätts av bolaget, 
aggregat, utgör 60 % av bolagets premievolym och uppgick 
under 2018 till ca 26,4 Mkr. För ansvarsskada var självbe-
hållet 2 Mkr per skadehändelse och totalt, aggregat, 5 Mkr 
per år. Bolagets totala risk för skador under ett kalenderår 
uppgick därmed till 31,4 Mkr.    
       
Valutarisk      
Valutarisk uppkommer när tillgångar och skulder i samma 
utländska valuta inte överensstämmer storleksmässigt. Bola-
get har inga affärer i utländsk valuta. I de fall bolaget köper 
värdepapper utställda i annan valuta så valutasäkras dessa till 
svenska kronor i samband med köpet.   
      
Kreditrisk     
Är den risk en motpart orsakar bolaget genom at inte up-
pfylla sina åtaganden. Områden där bolaget är utsatt för risk 
gäller:      
      
- Återförsäkrarens andel av försäkringstekniska avsättningar 
och fordringar avseende återförsäkring   
      
- Andra finansiella tillgångar där bolagets placeringar i vär-
depapper utgör huvuddelen    
     
Återförsäkring och försäkringsrisk   
Avgiven återförsäkring avser försäkringsavtal tecknade 
med återförsäkrare där bolaget får kompensation för inträf-
fade skador över nivå för självbehåll. Premien för avgiven 
återförsäkring handlas upp att gälla över ett kalenderår i ta-
get. Bolagen som åtar sig återförsäkringen är internationel-
la bolag med rating lägst A-. Dessa tar andelar i bolagets 
återförsäkringsprogram uppdelat på skador för ansvar och 
egendom.      
     
Tillgångar gällande avgiven återförsäkring består av fordran 
på återförsäkrare beroende av förväntade skadeanspråk och 
skadereserv enligt återförsäkringsavtalet.   
      

Finansiella risker    
Bolagets finanspolicy reglerar vilka värdepapper som bolaget 
ska placera i och vid utgången av 2018 var fördelningen en-
ligt följande:     
     
Bolagets finansiella instrument som värderas till verkligt 
värde utgörs av värdepapper, se not 6 för mer information, 
vilka är klassificerade enligt tillgängliga för försäljning, in-
nebärande att de värderas till verkligt värde över övrigt to-
talresultat. Dessa värdepapper är värderade enligt priser som 
är noterade på en aktiv marknad, vilket innebär att de har 
nivåtillhörighet 1. Bolaget har i allt väsentligt finansiella in-
strument värderade inom nivå 1 och 2.   
      
(kr)  2018  2017
AAA  7 071 860  13 188 800
AA-  17 630 460  23 884 300 
A+  18 638 652  10 619 265 
A  3 573 500  0 
A-  7 205 391 54 119 863 7 436 691 55 129 056 
BBB+ 0  0  
BBB   30 289 807  26 564 795  
BBB- 43 682 966 73 972 773 53 095 429 79 660 224 
BB+  28 754 003  19 907 946  
BB  14 621 847 43 375 850 10 593 000 30 500 946 
   
      
Likviditetsrisk     
Likviditetsrisken bedöms vara begränsad då bolaget inte har 
några finansiella skulder, Bolagets skulder utgörs främst av 
förutbetalda premier och avsättningar för oreglerade skulder, 
utbetalning av dessa måste matchas mot tillgång till likvida 
medel. Bolaget placerar sina likvida medel i olika värdepap-
per med en spridning i förfall, många av papprena är också 
likvida så tillvida att det finns en andrahandsmarknad.  
      

 
När det gäller bolagets försäkringstekniska avsättningar för 
egen räkning (FTA) som vid årsskiftet uppgick till 44,9 Mkr 
(60,5 Mkr), kan av dessa skador beräknas utfalla med 32,7 
Mkr (44,1 Mkr) inom ett år och 12,2 Mkr (16,4 Mkr) eft-
er två år. Generellt beräknas en längre handläggningstid för 
ansvarsskador än för egendomsskador.   
      

2018 2017

År Förfallo-
struktur

Ränte-
bindning

Förfallo-
struktur

Ränte-
bindning

2018 10 057 400 82 038 098

2019 12 784 500 69 918 798 17 671 251 3 129 000

2020 13 095 460 3 089 460 24 179 810 14 421 901

2021 14 810 243 9 704 743 15 122 608 10 053 789

2022 54 324 460 49 224 460 49 753 466 39 728 466

2023 51 959 618 30 266 727 32 079 350 4 985 604

2024 4 849 061 4 418 338 5 492 973 0

2025 9 923 490

2026- 9 721 654 4 845 960

Total 171 468 486 171 468 486 154 356 858 154 356 858
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31 december 2018
Finansiella tillgångar 

som kan säljas
Låne- och kund-

fordringar

31 december 2017
Finansiella tillgångar 

som kan säljas
Låne- och kund-

fordringar

   
(tkr)   Summa 
Tillgångar i balansräkningen   
Obliagationer och andra värdepapper  171 468 171 468 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 88 861  88 861 
Likvida medel 34 548  34 548 
Summa 123 409 171 468 294 877 
     
    

Koncentrationsrisk     
Här avses risken för koncentrationer av risk på tillgångs- 
eller skuldsidan som kan leda till förluster eller negativ resul-
tatutveckling vid ogynnsamma marknadsförhållanden eller 
händelser. Förutom själva marknadsriskerna bedöms övriga 
koncentrationsrisker som låga främst genom den diversifier-
ing som uppkommer genom bolagets placeringsinriktning. 
Placeringarna ska användas för skuldtäckning vilket också 
innebär att risken för allt för stora enhandsengagemang hålls 
låg.       
  

Matchningsrisk     
Där menas risken att nettot av bolagets tillgångar och 
skulder minskar till följd av att tillgångarnas sammansät-
tning inte motsvarar skuldernas. Denna kan vara tillämplig i 
flera riskkategorier.     
    
       
  
       
 

(tkr)   Summa 
Tillgångar i balansräkningen     
Finasiella tillgångar som kan säljas  165 290 165 290 
Kundfordringar och andra fordringar exkl interimsfordringar 127 148  127 148 
Likvida medel 60 502  60 502 
Summa 187 650 165 290 352 940 
     
    

Tabellen ovan visar finansiella instrument värderade utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De 
olika nivåerna definieras enligt följande:    
    
 
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)   
   
• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt   
 (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar) (nivå 2).   
     
•  Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs ej observerbara data) (nivå 3). 
     
    
 
På grund av den korta löptiden bedöms verkligt värde för de tillgångar som är värderade till upplupet anskaffnings- 
värde i allt väsentligt överensstämma med bokfört värde.
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GGRANSKNINGSRAPPORT 2018  
Vi, av årsstämman utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kommunassurans Syd
Försäkrings AB:s (org.nr 516406-0294) verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och de före-
skrifter som gäller för verksamheten.   
Lekmannarevisorernas  uppgift är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt ägarnas uppdrag och 
mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.   
   
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställ-
da ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 
prövning och bedömning.   
   
Vid vår granskning har vi samrått med våra ersättare Gun Lindell, Ljungby och Thord Johansson,  
 
Hässleholm.   
   
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt.   
   
Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.   
   
Vi bedömer att verksamheten bedrivits enligt fastställt ägardirektiv och inom de kommunala befogenheter som gäller för 
bolaget.   
   
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.  
    
Malmö 2019-03-27   
      
Per Lilja, Malmö             Sylve  Qvillberg, Skurup
Av årsstämman utsedda lekmannarevisorer   
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DDELÄGARE
      
Aktieägare Antal Andel Aktieägare Antal Andel

Alvesta kommun 897 1,24% Ronneby kommun 1 360 1,87%
Bjuvs kommun 662 0,91% Simrishamns kommun 937 1,29%
Bromölla kommun 574 0,79% Sjöbo kommun 826 1,14%
Burlövs kommun 732 1,01% Skinnskattebergs kommun 214 0,29%
Båstad kommun 676 0,93% Skurups kommun 676 0,93%
Eda kommun 411 0,57% Smedjebackens kommun 521 0,72%
Eslövs kommun 1 386 1,91% Staffanstorps kommun 970 1,34%
Essugna kommun 270 0,37% Surahammars kommun 481 0,66%
Grästorp kommun 275 0,38% Svalövs kommun 605 0,83%
Hultsfreds kommun 339 0,47% Svedala kommun 877 1,21%
Hässleholms kommun 2 341 3,23% Sävsjö kommun 533 0,73%
Högsby kommun 143 0,20% Sölvesborgs kommun 807 1,11%
Hörby kommun 676 0,93% Tingsryds kommun 614 0,85%
Höörs kommun 682 0,94% Tomelilla kommun 602 0,83%
Jokkmokk kommun 244 0,34% Tranemo Kommun 563 0,78%
Karlshamns kommun 1 490 2,05% Trelleborgs kommun 1 875 2,58%
Karlskrona kommun 2 992 4,12% Uddevalla kommun 1 336 1,84%
Klippans kommun 761 1,05% Uppvidinge kommun 454 0,63%
Kristianstads kommun 3 615 4,98% Vadstena kommun 352 0,49%
Kävlinge kommun 1 220 1,68% Valdemarsvik kommun 377 0,52%
Laholms kommun 1 111 1,53% Vansbro kommun 329 0,45%
Landskrona kommun 1 846 2,54% Varbergs kommun 1 510 2,08%
Lekeberg kommun            368 0,51% Vellinge kommun 1 494 2,06%
Lessebo kommun 390 0,54% Vetlanda kommun 1 259 1,73%
Ljungby kommun 1 300 1,79% Vänersborgs kommun 945 1,30%
Lomma kommun 872 1,20% Ydre kommun 177 0,24%
Lunds kommun 4 846 6,68% Ystads kommun 1 278 1,76%
Malmö stad 12 588 17,35% Åstorps kommun 639 0,88%
Malung/Sälen kommun 485 0,67% Älmhults kommun 732 1,01%
Markaryds kommun 459 0,63% Älvdalens kommun 338 0,47%
Mönsterås kommun 327 0,45% Älvsbyns kommun 395 0,54%
Olofströms kommun 633 0,87% Ödeshögs kommun 257 0,35%
Osby kommun 611 0,84% Örkelljunga kommun 457 0,63%
Ovanåker kommun 558 0,77% Östra Göinge kommun 672 0,93%
Perstorps kommun 326 0,45% 72 568 100,0%
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FFÖRSÄKRINGSSKYDD 
SOM VI KAN ERBJUDA
Kommunassurans Syd Försäkrings AB kan genom samarbete 
med återförsäkrare erbjuda våra delägande kommuner samt 
deras bolag ett välanpassat försäkringsskydd för försäkrings- 
områdena:

• Egendomsförsäkring
• Ansvarsförsäkring
• Fartyg
• Förmögenhetsbrott

Egendomsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Brandförsäkring
• Vattenskadeförsäkring
• Inbrottsförsäkring
• Rånförsäkring
• Glasförsäkring
• Maskinförsäkring
• Allriskförsäkring
• Hyresförlustförsäkring
• Extrakostnadsförsäkring
• Entreprenadförsäkring
• Konstutställningar
• Skogsförsäkringsskydd

Ansvarsförsäkringen kan innehålla följande moment:
• Allmänt ansvar
• Produktansvar
• Förmögenhetsskada såsom:
 Myndighetsupplysning
 Lagen om Offentlig Upphandling
 Personuppgiftslagen

• Konsultansvar
• Ansvar Miljöskada
• Miljöansvar för Byggherre och Entreprenör
• Rättsskydd för miljöbrott

Fartygsförsäkring innehåller följande moment:
• Kasko (Fartygsförsäkring)
• P&I (Fartygsansvar)

Förmögenhetsbrott
• Försäkringen gäller för brottslig handling 
 hos den försäkrade.



Adress:  Kommunassurans Syd AB
 Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon: 040-611 24 50 / 51
E-post: mats.ekback@ksfab.se
 per-olof.derborn@ksfab.se
 brittmarie@ksfab.se
 ingrid.andersson@ksfab.se
Hemsida:  www.ksfab.se
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB Göran Olsgatan 1 040-611 24 50/51/53 040-611 24 59 516406-0294 
Säte i Lund 211 22 Malmö  Firman har F-skattesedel www.ksfab.se 
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DAGORDNING 
 
 

Årsstämma för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 

 
Tid: torsdagen den 9 maj 2019 kl 10.00-12.30 
 
Plats/lokal: Malmö Börshus, Malmö, Gamla Börssalen 
 
Förslag till dagordning: 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
 
2. Dagordningens fastställande 
 
3. Val av två justeringsmän 
 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
6.  Fastställande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 
 granskningsrapport 
  
7. Beslut om 
 a. fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning 

 b. disposition av bolagets vinst eller förlust 

 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 
8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter 
  
9. Beslut om antalet styrelseledamöter 
 
10. Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen 

 
11. Val av försäkringssakkunnig  
 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
 
14. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen 
 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 
16. Val av lekmannarevisorer och suppleanter               
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17. Val av valberedningen 
 
18. Svar på av årsstämman 2017-06-15, §17 begärd utredning ” Om delägarskap innebär 
att det är obligatoriskt att placera sitt försäkringsskydd i bolaget”. (bilaga) 
 
19. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission 
 
20. Presentation av ny VD, Anders Ramäng 
 
21. Avslutning 
 

 
 
Efter ordinarie årsstämma följer  
 
Föredrag ”Hur skyddar vi våra skolor/förskolor” 
Vi belyser problemen med förslag till skadeförebyggande insatser både ur ett 
riskhanterings- och ett sociologiskt perspektiv 

 Tobias Ekberg, P&B, brandingenjör med inriktning på riskhantering 
 

 Braem Sager, Räddningstjänsten Syd, socionom med samordningsansvar för barn 
och unga 

 
 
 
 
 
Förslag under punkterna 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, och 16 från valberedningen 
utsändes senare.  
 

Förslag under punkt 6 

Årsredovisningen bifogas kallelsen.  

 

Förslag under punkt 17 

Enligt ägardirektiv skall störste delägaren (Malmö Stad) lämna förslag om ledamöter och 
ersättare i valberedningen. Förslag utsändes senare eller presenteras på stämman. 

 

 Förslag under punkt 19 
För det fall kommuner visar intresse för att bli delägare i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB föreslår bolagets styrelse därför årsstämman att styrelsen, i likhet vad 
man har nu, får ett begränsat bemyndigande att antaga nya delägare samt besluta om 
nyemission riktade till dessa.  
 
Styrelsen föreslår årsstämman att längst intill tiden för nästa ordinarie årsstämma, vid ett 
eller flera tillfällen och utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av högst 
20.000.000 kr genom utgivande av högst 20.000 nya aktier och att emissionen får riktas 
till kommuner inom bolagets verksamhetsområde. 
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Förslag till regler för arvoden och ersättningar för 
styrelseledamöter m.fl. i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 
 
Dessa regler gäller för de personer som av årsstämman valts att inneha uppdrag 
inom Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 
 
Begreppet basbelopp, som används nedan, avser inkomstbasbelopp. 
 

 Till styrelsens ordförande utgår årsarvode motsvarande 1,7 basbelopp. 

 Till styrelsens vice ordförande utgår årsarvode motsvarande 0,85 basbelopp. 
 

 Till styrelseledamot (utom försäkringssakkunnig) utgår årsarvode motsvarande 
0,2 basbelopp. 

 Till styrelsesuppleant (utom försäkringssakkunnig) utgår årsarvode 
motsvarande 0,1 basbelopp. 

 Till styrelseledamot som tillika är försäkringssakkunnig utgår arvode 
motsvarande 1,5 basbelopp. 

 Till styrelsesuppleant som tillika är försäkringssakkunnig utgår arvode 
motsvarande 0,75 basbelopp. 

 Till styrelseledamot och närvarande suppleant (utom försäkringssakkunnig) 
utgår dessutom ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp per 
bevistat sammanträde. 

 Till representant från styrelsen utgår arvode med 0,017 basbelopp per timme 
då uppdrag utförs för bolagets räkning som ligger utanför normalt 
styrelsearbete. 

 

 Till auktoriserad revisor/revisionsbolag utgår arvode enligt godkänd räkning. 
Styrelsens ordförande bemyndigas att teckna överenskommelse. 

 

 Till lekmannarevisor och tjänstgörande ersättare utgår årsarvode motsvarande 
0,1 resp 0,05 basbelopp samt ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 
basbelopp per bevistat sammanträde. 

 

 Till ledamöter av valberedningen utgår ett sammanträdesarvode motsvarande 
0,02 basbelopp per bevistat sammanträde. För fritidspolitiker utgår 0,03 
basbelopp.  

 
Traktamente och reseersättning utgår i enlighet med vid varje tidpunkt gällande 
bestämmelser för kommunalt anställda (AB 05). 
 
Utbetalning av årsarvoden sker kvartalsvis i efterskott med lika stor del vid varje 
tillfälle. Utbetalning av sammanträdesarvoden utbetalas månaden efter varje 
sammanträde. Ersättning för kostnad i samband med förrättning – resekostnader, 
övernattning o.dyl. - utbetalas efter faktura. 
 
 
Dessa bestämmelser tillämpas från och med den 9 maj 2019. 




