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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Tid: Onsdag den 23 februari, klockan 08:00  

Plats: Sammanträdesrum Osby 

 

Ärende  

 
1 Upprop och protokollets justering, kl. 8.00 – 8.05 

2 Godkännande av dagordning, kl. 8.00 – 8.05 

3 Information, kl. 8.00 – 8.05 

- Ingen information är planerad vid kallelseutskicket 

4 Revisionsrapport - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning, Förvaltningschef Emma Frostensson, kl. 8.05 – 9.00 

5 Fastighetsinvestering Familjehuset, Förvaltningschef Emma Frostensson, kl. 8.05 – 9.00 

6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling vuxenutbildningen 2022, 
Förvaltningschef Emma Frostensson, kl. 8.05 – 9.00 

7 Avsiktsförklaring avseende Trygghetscentral, Administrativ chef Johanna Lindhe, kl. 
9.00 – 9.10 

8 Förordnande biträdande signalskyddschef, Administrativ chef Johanna Lindhe, kl. 9.00 – 
9.10 

9 Förordnande av säkerhetsskyddschef, Administrativ chef Johanna Lindhe, kl. 9.00 – 
9.10 

Paus 9.10 – 9.25 

10 Årsredovisning och bokslut 2021, Ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 

11 Kompletterande budgetansvisningar inför budget 2023 (handlingarna presenteras på 
sammanträdet), Ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 
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12 Instruktion till ombud årsstämma, Ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 

13 Om- och ändringsbudget, Ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 

14 Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt boendeplatser, Ekonomichef 
Gunnar Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 

15 Ansökan Annie Svenssons gåva, Ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 

16 Begäran om budgetmedel för volymökning i grundsärskola, Ekonomichef Gunnar 
Elvingsson, kl. 9.25 – 10.25 

17 Riktlinjer styrdokument, Utvecklingsstrateg Mia Johansson, kl.10.25 – 10.30 

18 Taxa för kopiering och utlämning av allmänna handlingar, kl.10.30 – 10.40 

19 Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026, Administrativ chef Johanna 
Lindhe, kl.10.40 – 11.10 

20 Uppföljning intern kontroll Osby kommun, Verksamhetscontroller Cindy Balte, kl.11.10 – 
11.30 

21 Plan för intern kontroll 2022, kommunstyrelseförvaltningen, Verksamhetscontroller Cindy 
Balte, kl.11.10 – 11.30 

22 Årsredovisning, verksamhetsberättelse arbete och välfärdsförvaltningen 2021, 
Förvaltningschef Emma Frostensson, kl. 11.30 – 12.00 

23 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen(Handlingarna finns i 
ärende 10), Ekonomichef Gunnar Elvingsson, kl. 11.30 – 12.00 

 

  

 

 

Niklas Larsson  Robin Skoglund  

Ordförande Sekreterare 
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Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning från revisionen 
Dnr KS/2022:35 000   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

 Arbete och välfärdsförvaltningens tjänsteskrivelse antas som kommunstyrelsens 
svar till revisorerna på granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer 
till självförsörjning 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn.  
Sammanfattning av ärendet 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat kommunstyrelsens arbete med att öka 
förutsättningarna för självförsörjning i kommunen. Revisorerna önskar kommunstyrelsens 
svar utifrån granskningens resultat och rekommendationer senast 2022-03-15. Arbete och 
välfärdsförvaltningen har upprättat förslag till svar. 

Beslutsunderlag 

- Missiv - Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer till 
självförsörjning, daterat 2022-01-18 

- Granskningsrapport ”Granskning av kommunens arbete med att hjälpa personer 
till självförsörjning”, daterad 18-01-2022 

Ärende 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till ekonomiskt bistånd för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. I arbetet med ekonomiskt bistånd har 
socialtjänsten två uppdrag, dels att hjälpa människor till självförsörjning dels att pröva 
rätten till ekonomiskt bistånd under tiden detta sker. Den huvudsakliga uppgiften är att 
bidra till långsiktiga lösningar på människors försörjningsproblem.  

http://www.osby.se/
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Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys sett det som angeläget att granska 
kommunens arbete med att hjälpa biståndsmottagare till självförsörjning. 

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett 
ändamålsenligt arbete med att öka förutsättningarna för självförsörjning i kommunen. 

Nedan redovisas revisionens bedömning utifrån ställda revisionsfrågor;  

Revisionsfråga  Svar 

Finns det mål, riktlinjer och 
handlingsplaner för arbetet med insatser för 
att hjälpa personer att bli självförsörjande? 
 

Delvis. Kommunstyrelsen har inte beslutat 
om mål och riktlinjer för arbetet med 
insatser för att hjälpa personer att bli 
självförsörjande. 

Är ansvarsfördelningen tydlig?  

 

Ansvarsfördelningen är delvis tydlig. Det 
finns framtagna rutiner som beskriver hur 
arbetet ska bedrivas och hur ansvaret är 
fördelat. Rutin för anvisning från 
ekonomiskt bistånd till Kompetensa 
behöver dock i detta avseende revideras. 

Har kommunstyrelsen tillsett 
ändamålsenliga former för samverkan inom 
kommunen samt med externa aktörer, 
såsom Arbetsförmedlingen, regionen och 
näringslivet? 
 

Delvis. Inom kommunen råder utmaningar 
med att erbjuda individer 
arbetsmarknadspolitisk anställning och 
praktik. 

Vad gäller samverkan med externa aktörer 
noterar vi att samverkan med 
Arbetsförmedlingen inte anses vara i 
enlighet med överenskommelsen. Vidare 
saknas en samverkan med näringslivet till 
stora delar vid granskningens tidpunkt. 

Har kommunstyrelsen säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och intern kontroll 
av arbetet med att hjälpa personer till 
självförsörjning? 
 

Nej. Det sker ingen aggregerad uppföljning 
och analys av huruvida erbjudna insatser 
bidrar till att stärka enskildas möjligheter 
att komma in på arbetsmarknaden.   

Styrelsen har inte tillsett att arbete och 
välfärds verksamhet inkluderats i arbetet 
med intern kontroll. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:  

 Tydliggöra hur strategi för integration, arbete och kompetensförsörjning och dess 
angivna fokusområden är styrande för verksamheten 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer förtydliga hur strategin för integration, arbete och 
kompetensförsörjning är styrande för verksamheten och ta fram en handlingsplan 
för verkställande. 
 

 Besluta om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer besluta om riktlinjer för handläggning av ekonomiskt 
bistånd.  
 

 Uppdatera rutiner för anvisning till Osby kommun Kompetensa 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen har ett pågående arbete med att kartlägga processen för 
individens väg mot arbete. Inom ramen för det arbetet kommer rutinerna för 
anvisning till Osby kommun Kompetensa revideras.   
 

 Tydliggöra strukturer för samverkan inom kommunen och med näringslivet i syfte 
att uppnå kommunfullmäktiges intentioner i strategin för integration, arbete och 
kompetensförsörjning 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen ser också att det krävs ett tydliggörande av struktur för 
samverkan inom kommunen och med näringslivet. Kommunstyrelsen kommer 
under 2022 utveckla detta, bland annat kommer det planeras för hur 
näringslivsrådet kan fylla en funktion för att strukturera samverkan på 
ledningsnivå.  
 

 Tillse att det sker aggregerad uppföljning av resultatet av de insatser som erbjuds 
genom Osby kommun Kompetensa 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen har inför 2022 arbetat med att ta fram nyckeltal och indikatorer 
för att tillse att det sker en uppföljning av insatser.  
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 Säkerställa uppföljning av hur arbetet utifrån kommunfullmäktiges strategi 
fortlöper 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen kommer under 2022 utarbeta arbetssätt för att säkerställa 
uppföljning av hur arbetet utifrån kommunfullmäktiges strategi fortlöper. 

 
 Säkerställa att arbete och välfärds verksamhet inkluderas i styrelsens arbete med 

intern kontroll 
Kommunstyrelsens svar 
Kommunstyrelsen har redan säkerställt att arbete och välfärds verksamhet 
inkluderas i styrelsens arbete med intern kontroll. En intern kontrollplan för 2022 
antogs på Kommunstyrelsen 2022-01-26.  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Emma Frostensson  
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 
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FAV Fastighetsinvestering Familjehuset 
Dnr KS/2022:41 700   

 

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen  

- Lokalförändring av Familjehusets lokaler på Marklundavägen 8 C beställs av 
samhällsbyggnadsnämnden  

Barnkonsekvensanalys 

Se bifogad barnskonekvensanalys, daterad 2022-01-28. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 april 2021 har socialtjänsten en samlad öppenvård, Familjehuset. Syftet med att 
slå samman de två tidigare verksamheterna för öppenvården till en, var för att på ett 
enklare sätt kunna samordna insatser och lättare kunna skapa en helhetssyn kring familjer 
som var aktuella inom verksamheten. Sammanslagningen skulle även skapa en bredare 
kompetens i gruppen och det ge större möjligheter att ta tillvara de olika kompetenserna. 
Verksamheten skulle inte heller vara lika sårbar och det skulle bli lättare att upprätthålla 
kompetens. Den ökade bredden i kompetens förväntades även ge nya infallsvinklar i 
uppdragen samt skapa en ökad tillgänglighet för våra invånare. Att tillhöra samma grupp 
och ha en gemensam chef är framgångsfaktorer för en bra samverkan. Studier har även 
visat att samverkan kan ge både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänster. 
På grund av trångboddhet tvingas Familjehuset idag bedriva sin verksamhet i tre olika 
lokaler, i Familjehusets lokaler, i kommunhuset samt i provisoriska lokaler på 
ovanvåningen på Lindhem.  
Förvaltningens bedömning är att ovan ej kan uppnås om arbetsgruppen inte kan verka i 
gemensamma lokaler. Det bedöms även finnas brister ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Finansiering 

Samhällsbyggnad kommer räkna ut investeringskostnad, hyra, städkostnader med mera 
samt skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen för vidare hantering i 
kommunfullmäktige. 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Barnkonsekvensanalys, daterad 2022-01-28. 

Ärende 

Bakgrund 
I samband med att Arbete och välfärdsförvaltningen bildades fattades även beslut om en 
gemensam öppenvård för hela socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Syftet med att 
slå samman de två tidigare verksamheterna för öppenvården till en, var för att på ett 
enklare sätt kunna samordna insatser och lättare kunna skapa en helhetssyn kring familjer 
som var aktuella inom verksamheten. Sammanslagningen skulle även skapa en bredare 
kompetens i gruppen och det ge större möjligheter att ta tillvara de olika kompetenserna. 
Verksamheten skulle inte heller vara lika sårbar och det skulle bli lättare att upprätthålla 
kompetens. Den ökade bredden i kompetens förväntades även ge nya infallsvinklar i 
uppdragen samt skapa en ökad tillgänglighet för våra invånare. Att tillhöra samma grupp 
och ha en gemensam chef är framgångsfaktorer för en bra samverkan. Studier har även 
visat att samverkan kan ge både lägre kostnader och högre kvalitet i välfärdstjänster. 
Nuläge 
Idag har Arbete och välfärdsförvaltningen en gemensam öppenvård, Familjehuset, 
ansvarig chef för verksamheten är Mariana Möller. Familjehuset består av totalt 8 
medarbetare, 7 behandlare och 1 familjeassistent. I dagsläget sitter sex av dessa i lokaler 
på Marklundavägen 8 C, medan två medarbetare (de som tidigare tillhörde vuxenenhetens 
öppenvård) har kontorsplats i kommunhuset. I kommunhuset finns möjlighet för dessa två 
medarbetare att hålla individuella behandlingssamtal. Det finns dock ingen möjlighet för 
dem att bedriva gruppverksamhet så som till exempel 12-stegs behandling i grupp eller 
anhöriggrupper. Det finns inte heller någon möjlighet för dem att genomföra provtagning. 
Den enda toalett som finns tillgänglig för klienter är den i Kontaktcenter och den är inte 
utrustad för att kunna genomföra provtagning. Dessutom är det av integritetsskäl ej 
lämpligt att genomföra provtagningar på en offentlig toalett i Kontaktcenter. I dagsläget 
har verksamheten tillgång till provisoriska lokaler på ovanvåningen på Lindhem. Där 
bedriver de viss gruppverksamhet och viss provtagning. Dessa lokaler är inte anpassade 
eller iordningsställda för att bedriva kommunal verksamhet i. Vilket så klart då även 
betyder att de inte heller är anpassade specifikt för att bedriva verksamhet i form av stöd 
och behandling för personer med missbruks- och beroendeproblematik i.    

Sex av medarbetarna sitter i lokaler på Marklundavägen 8 C, och är trångbodda. I 
lokalerna har de sex medarbetarna och enhetschef kontorsplatser. Kontorsrummen delas 
av två kollegor. Det bedrivs enskilda behandlingssamtal i inredda samtalsrum. Fem 
behandlare med huvuduppdrag att bedriva individuella behandlingssamtal delar idag på 3 
samtalsrum, vilket kräver en hel del planering för att få logistiken att gå ihop. I vissa fall 
har medarbetare tvingats använda ett av kontoren för att hålla samtal. Föräldragrupper 
hålls i Region Skånes personalmatsal. Barngrupper hålls av två medarbetare i 
Familjehusets lokaler och det innebär att lokalerna ej kan beträdas av övriga i 
arbetsgruppen under den tid som barngruppen pågår (i dagsläget måndag eftermiddag).  
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Det finns inget väntrum i lokalen, vilket innebär att klienter som kommer får stå och vänta 
i en mindre hall. Föräldrar som har barn i samtal får sitta i ett samtalsrum och vänta vilket 
gör att man bokar upp ett samtalsrum för väntande föräldrar vid vissa barnsamtal.  

Det pågår just nu diskussioner kring ansvarsroller när det kommer till kommunens 
uppsökande och förbyggande arbete. Samtidigt har förvaltningen ett uttalat 
utvecklingsområde kring just detsamma. Det kan komma att innebära att förvaltningen 
omfördelar resurser och stärker upp på området, vilket kan komma att innebära att 
ytterligare personalresurser har behov av att husera i Familjehusets lokaler.  

I lokalen på Marklundavägen 8C återfinns även Familjecentralen. Familjecentralen är en 
hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande verksamhet och riktas till 
blivande föräldrar/föräldrar och barn. Familjecentralens syfte är att i samverkan minska 
den fysiska, psykiska och sociala ohälsan bland barn, att minska ojämlikheten i hälsa 
bland barn samt minska risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem. En 
samlokaliserad familjecentralsverksamhet innebär stora fördelar för såväl blivande 
föräldrar/familjer som för de samverkande professionerna i respektive verksamhet. 
Familjecentralen är en så kallad ”En väg in-verksamhet”. Samlokaliseringen gör det 
enklare för familjerna att ta del av fler aktörers verksamheter. Fler kunskaper och 
erfarenheter finns nära och lättillgängliga. Samlokalisering gör att föräldrar kan ta 
spontana kontakter, det blir kortare vägar och väntetider för barn och familjer att få hjälp. 
Barn och familjer har större möjlighet att bli uppmärksammade och tidigt upptäckta då 
fler professioner finns under samma tak. Det leder i sin tur till att de får hjälp tidigare och 
också kan få rätt stöd i rätt tid.  

Verksamhetsbesök med representant från samhällsbyggnad 

Verksamhetsbesök och genomgång av befintliga lokaler görs tillsammans med 
fastighetschef och driftsingenjör 2021-01-19. Nuvarande lokaler har en ovanvåning som 
ej är renoverad och vidgjord för att bedriva verksamhet i. I samband med besöket 
beskriver förvaltningen att det finns behov av att inrätta kontor, mötesrum, rum för 
gruppverksamhet, provtagningstoalett etc. Verksamhetens utformning innebär att förutom 
intern personal kommer allmänheten behöva tillträde till lokalerna. 

Enligt fastighetschef saknar lokalen ventilation och har enbart en utrymningsväg, samt 
saknar tillgänglighetsanpassningar. Fastighetschefens bedömning är att lokalen, för att 
vara godkänd, behöver få en hiss installerad samt ytterligare en utrymningsväg. 
Fastighetschefens förslag är att det byggs ett utanpåliggande trapphus med hiss. 
Ventilationssystem behöver installeras, samtliga ytskikt bytas, brandlarm bytas och 
brandskyddet med brandcellsgränser ses över. Diverse övriga delar såsom byten av dörrar 
och uppsättning och flyttning av väggar krävs. En grov initial kostnadsbedömning är att 
anpassningsåtgärderna kommer att landa på 4 000 – 5 000 tkr.  

Utöver ovan, identifierades det även att befintliga samtalsrum på nedre plan, ej är 
sekretsklassade. Kostnad för detta uppskattas av fastighetschef till cirka 200 tkr.  
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Inga andra tillgängliga, möjliga lokaler har presenterats för förvaltningen där verksamhet 
skulle kunna bedrivas.  

Förvaltningens förslag 

Förvaltningens bedömning är att, utifrån ovan resonemang, bör det möjliggöras för 
arbetsgruppen som utgör Familjehuset att verka i gemensamma lokaler. Att bedriva 
behandlingsarbete i kommunhuset och i de provisoriska lokalerna på Lindhem bedöms 
inte lämpligt, vare sig ur arbetsmiljösynpunkt eller verksamhetssynpunkt.  
De två medarbetare som idag sitter i kommunhuset kan inte bedriva den verksamhet som 
är tänkt. De har därför tvingats hitta en provisorisk lösning där man lånar lokaler på 
Lindhem. Lokaler som inte är anpassade och lämpliga att bedriva verksamhet av detta 
slag i. Det innebär att en lösning för den verksamheten måste hittas på något sätt och 
enligt förvaltningens bedömning är förslaget med att renovera ovanvåningen på 
Familjehuset, Marklundavägen 8C, det bästa förslaget.  

Förvaltningen vill betona att forskning visar att rätt utformade vårdmiljöer kan bidra till 
att effektivisera vård och behandling, stödja läkandet och minska stress hos brukare. 
Miljön har stor betydelse när det kommer till att känna sig välkommen och upplevelsen av 
om det som erbjuds är professionellt. Vårdmiljön kan dessutom vara en viktig faktor för 
att främja personalens trivsel och bidrar till arbetstillfredsställelse. En attraktiv, säker och 
stimulerande fysisk miljö blir därmed mycket viktig för att attrahera den bästa personalen, 
få dem att stanna på arbetsplatsen samt underlättar i rekryteringsprocesser.  

Förvaltningen har inte fått några andra förslag på möjliga lediga lokaler. Förvaltningen 
vill även påtala att flytt till andra lokaler för hela öppenvården förespråkas ej med tanke 
på samlokaliseringen med övriga parter inom Familjecentralen.  

Förvaltningen vill framföra att det känns som en självklarhet att en arbetsgrupp med ett 
gemensamt uppdrag får möjlighet att sitta i samma lokaler. Som arbetsgivare vill vi 
framhålla vikten av att känna samhörigheten i den grupp man tillhör och få möjlighet att 
verka som den gemensamma kraft man är. Förvaltningen vill betona vikten av att ha en 
enad öppenvård med ett flexibelt nyttjande av resurser och kompetens. Genom det kan 
man undvika placeringar, både i antal och längd, vilket kommer vara kostnadssparande på 
sikt.  

Förvaltningen är öppen för att diskutera varianter av ombyggnad för att i den mån det går 
hålla nere kostnader.  

 

 

 

 

  

Emma Frostensson Mariana Möller 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen 

Enhetschef  
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Barnkonsekvensanalys 
FAV Fastighetsinvestering Familjehuset 
Dnr KS/2022:41 700 
 

Vilka barn berör ärendet och hur? 
Barn och unga i Osby kommun som är aktuella för stöd och insatser från 
Familjehuset eller barn och unga vars föräldrar är aktuella för stöd.  
Barn i Osby kommun som befinner sig i riskzon. 
 
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats? 
Ja, beskriv metod 
 
 

Beskriv resultatet 
 
 

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera. 
Ej möjligt att involvera barn utifrån ärendets karaktär.  
 

Vilket beslut vore bäst för barnet? 
Beslut om att renovera Familjehuset och möjliggöra en samlad enhet vore 
det bästa för barnet. Genom att möjliggöra för socialtjänstens öppenvård att 
bedriva verksamhet i en gemensam lokal och att även fortsättningsvis vara 
samlokaliserade med övriga verksamheter inom Familjecentralen, gör vi det 
enklare för familjer att ta del av fler aktörers verksamheter. Det finns fler 
kunskaper och erfarenheter nära och lättillgängliga. Det underlättar även för  
föräldrar att ta spontana kontakter. Det blir kortare vägar och väntetider för 
barn och familj att få hjälp. Barn och familjer har större möjlighet att bli 
uppmärksammade och tidigt upptäckta då fler professioner och kompetenser 
finns under samma tak. Detta leder i sin tur till att de får hjälp tidigare och 
också kan få rätt stöd i rätt tid. Se tjänsteskrivelse för mer beskrivning.  



Osby kommun 
Datum 
2019-10-02 
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras? 
 
 
 
 
 
 

 

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet?  
Ja, beskriv 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nej, motivera 
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FAV Plan mot diskriminering och kränkande behandling 
vuxenutbildningen 2022 
Dnr KS/2022:54 615   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby Komvux/Lärcenter, 
upprättad 2022-01-27 antas 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då planen avser utbildning riktat till vuxna.  
Sammanfattning av ärendet 

Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från 
kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Skolan måste arbeta aktivt med att 
förebygga och åtgärda kränkningar i samband med verksamheten. 
Huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen 
ansvarar för att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat 
arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Det innebär att 
huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska också se till att det 
varje år upprättas en plan mot kränkande behandling för varje verksamhet. 
Förvaltningen har upprättat ett förlag på en plan för diskrimring och kränkande 
behandling för Komvux.  
 

Beslutsunderlag 

- Plan mot diskriminering och kränkande behandling Osby Komvux/Lärcenter, 
upprättad 2022-01-27  

 

 

 

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

Marie Olsson, rektor 

Emma Frostensson, förvaltningschef  

 

 

Emma Frostensson Marie Olsson 
Förvaltningschef Arbete- och 
välfärdsförvaltningen   

Rektor  



 

 

 
Arbete och välfärd  KS/2022:54 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Osby 

komvux/lärcenter 
Varje år ska alla skolor upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling för att 

motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Planen fungerar som en garant och 

en kvalitetssäkring av arbetet för att ingen, varken elev eller personal ska känna sig kränkt 

eller diskriminerad. 

 

Vad säger lagen? 
Arbetet mot diskriminering och annan kränkande behandling regleras i två lagar, dels 

skollagen 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling och i diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) dels i Diskrimineringslagen (2008:567). Syftet med dessa båda lagar är att inget 

barn, elev eller personal ska bli kränkt enligt de sju diskrimineringsgrunderna som finns 

beskrivna i diskrimineringslagen: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och sexuell läggning. I skollagen regleras 

annan kränkande behandling som inte tas upp i diskrimineringslagen. I korthet garanterar 

dessa båda lagar tillsammans att inget barn, elev eller vuxen ska utsättas för någon form av 

kränkande behandling. Lagarna kräver dessutom inte bara att skolan ska reagera om någon 

utsätts för någon form av kränkning eller diskriminering, de kräver också att skolan arbetar 

med aktiva åtgärder för att förebygga att dessa över huvud taget ska kunna uppstå. Om det 

trots det förebyggande arbetet ändå skulle förekomma någon form av diskriminering eller 

kränkning har skolan dessutom ett utredningsansvar och naturligtvis ett ansvar för att åtgärda 

överträdelserna. 

 

Ur Diskrimineringslagen (2008:567). ” Denna lag har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. 

SkolL 6 kap 6§ (2010:800) Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild 

verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och 

elever. 

SkolL 6 kap 7§ (2010:800) Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

SkolL 6 kap 8§ (2010:800) Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en 

översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling 

av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande årsplan. 

 

Skolans vision och mål 
Osby komvux/lärcenter ska vara en skola där elever utbildas för framtiden, trivs och känner 

sig trygga. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier eller annan 

kränkande behandling. Planen mot diskriminering och kränkande behandling och dess 

innehåll ska vara känd av alla berörda. 
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Mål läsåret 2022 

Tryggheten är en viktig grund för en lyckad skolgång. Vi kommer under läsåret 2022 att 

arbeta med att skapa en skola som upplevs trygg.  

-Målet för läsåret är att elever på plats och distans ska känna sig trygga under sin 

utbildningstid. 

Specifika främjande och förebyggande insatser för läsåret 2022  
Insats Område som berörs Mål Tid Ansvarig 
Aktivitetsdagar  

 

 

Tex  

Pingis, corn hole, 

shuffelboard ex på 

aktiviteter som kan 

genomföras på och 

utanför lektioner 

Elever och lärare ska 

lära känna varandra och 

bygga goda relationer. 

Eleverna känner 

sig trygga under 

sin 

utbildningstid.  

Januari + 

kontinuerligt 

för de som 

läser på 

plats. 

 

 All 

personal 

Studiebesök i andra 

verksamheter tex 

pulsen, biblioteket 

mm. 

 

Eleverna får bygga goda 

relationer och vidga sin 

vänkrets. 

Eleverna känner 

sig trygga under 

sin 

utbildningstid. 

Och motivation 

hos eleverna 

ökar. 

En gång/mån 

för SFI 

Kurslärare 

 

Informera om planen Diskrimineringsgrunderna Att planen blir 

ett prioriterat 

område och 

eleverna blir 

delaktiga i 

planen 

Skapa förståelse 

och tolerans för 

varandra. 

Medvetandegöra 

eleverna om 

lagar och 

konsekvenser 

angående 

diskriminering 

och kränkning. 

VT 2022 + 

HT 2022 

Kurslärare 

 

Info. på 

hemsidan  

Gruppråd / intervju 

med representanter 

från kurserna på plats 

och distans. 

 

Protokoll förs och 

läggs ut på hemsida 

och Its learning.  

Eleverna får vara 

delaktiga  

Uppföljning 

kring studier 

och upplägg  

Skapa ett forum 

där eleverna kan 

tycka till och 

framföra ev. 

problem utan 

lärare  

VT2022 

+HT 2022 

Rektor och 

specialpeda

gog. 
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Lärarna ansvarar för 

gruppindelning 

 

 

 

Genomgång av olika 

hjälpmedel och 

program som eleverna 

kan använda för sina 

olika behov i 

undervisningen 

Information till 

personal som 

informerar sina elever 

Eleverna får bygga 

vidare på sina goda 

relationer och vidga sin 

vänkrets. 

 

Eleverna får likvärdiga 

möjligheter till inlärning 

utifrån sina behov 

Eleverna känner 

sig trygga under 

skoldagen 

 

 

Förebyggande 

arbete 

Vid grupp- 

Arbeten 

 
 

 

Utbilning av 

personal info till 

elever 
kontinuerligt  

Under- 

visande 

lärare 

 
 

Specialpedag

og,   

resp lärare till 

elev 

Det kontinuerliga främjande arbetet: 
• Rektor ansvarar för att planen mot diskriminering och kränkande behandling 

introduceras för all personal och alla elever. 

• I undervisningen arbetar vi med de olika grunderna för diskriminering så att de är 

kända av alla elever. Det ska finnas en acceptans för mångfald 

• Personalen är ett gott föredöme. Personalen visar hänsyn mot varandra och eleverna.  

• Samtala med eleverna regelbundet angående trivsel och respekt för varandra. 

• Uppmärksamma eventuella händelser under skoltid som direkt påverkar 

skolsituationen 

• Skolan arbetar för en god och kontinuerlig kontakt med våra elever. Om vi har en god 

kontakt så blir eleverna en resurs i arbetet för allas lika värde och mot kränkande 

behandling 

 

 

Det kontinuerliga förebyggande arbetet: 
 

• Elevenkät genomförs och analyseras. Denna ligger sedan till grund för det fortsatta 

arbetet. 
 

• Alla pedagoger ska erbjuda likvärdiga möjligheter för alla elever utefter var och ens 

behov. Exempelvis erbjuda olika redovisningsformer, informera om rätt till hjälp för 

elever med behov av stöd vid dyslexi, dyskalkyli med mera. 

• I undervisningen arbetar vi med de sju olika grunderna för diskriminering så att de är 

kända av alla elever. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet, ålder och 

sexuell läggning. 

• Pedagogerna ansvarar för gruppindelning i undervisningen och ansvarar för att alla 

känner sig bekväma i gruppen.  
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• På Osby komvux/lärcenter arbetar vi med planen mot kränkande behandling 

kontinuerligt. 

• All personal arbetar för att det inte uppstår situationer som kan tolkas kränkande i 

klassrumssituationen.  

• Vi har ett grundtänkande synsätt som är salutogent. Det salutogena perspektivet 

fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som 

orsakar sjukdom. 

• Elevhälsan är en viktig resurs i det förebyggande arbetet.  

• Osby kommuns värdegrund genomsyrar Osby komvux/lärcenters verksamhet.  

- Mångfald är en förutsättning i vår verksamhet för att utvecklas och berikas. 

- Förtroende visar vi genom ett öppet klimat där vi litar på varandras vilja och 

förmåga. 

- Genom ett respektfullt bemötande och agerande utgår vi ifrån alla människors lika 

värde. Vi är lyhörda och har en rak och öppen kommunikation. 

- Vi visar mod genom att reflektera och utmana oss själva och andra. 

 

 

Det åtgärdande arbetet: 
• Vid misstanke om en kränkning samtalar lärare med berörda och startar därefter en 

utredning om det finns skäl för det, rektor kopplas in. 

• Dokumentation av det inträffade  

Incidentrapport/anmälan via Draftit vid diskriminering och kränkande behandling – 

här beskrivs händelser som är av allvarligare art och en bedömning görs om en fortsatt 

utredning. Här rapporteras även händelser med inslag av våld. Alla incidentrapporter 

skickas direkt till rektor och följs upp. I de fall det är en personal som är misstänkt för 

att ha kränkt en elev utreder rektor. När det gäller elev som kränkt elev, eller elev som 

kränkt personal fattas beslut i varje enskilt fall. Rektor kan i dessa fall delegera till 

annan personal.  

• Utredningen dokumenteras i Draftit. När utredningen är gjord sker en återkoppling till 

inblandade. Lämpliga åtgärder vidtas i samråd. Vi utgår från vår konsekvenstrappa 

som beskriver vårt arbetssätt. 

• Föregående års mål utvärderas i januari och nya mål sätts i januari. 

 

 

 

Vad står begreppen för? 
Begreppen står beskrivna i 1 kap. 4§ diskrimineringslagen och 6 kap. 3§ skollagen. 

Diskriminering innebär att en elev missgynnas av skäl som har samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
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Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med 

någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder 

(1 kap. 4§ diskrimineringslagen). 

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker elevers värdighet (6 kap. 3§ 

skollagen). Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och 

riktas mot en eller flera. De kan vara synliga eller dolda. De kan utföras direkt i verksamheten 

eller via telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas 

genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna 

kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid 

enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. 

Sexuella trakasserier är när någon blir kränkt på ett sexuellt sätt. 

Konsekvenstrappa 

Rutiner och åtgärder vid kränkande behandling: 

1, Eleverna tillåts själva göra ett försök att lösa konflikten. 

    2, Lärare eller annan personal hjälper till med konflikthantering. 

        3, Samtal med rektor 

               4, Rektor kallar till Samråd och eventuellt upprättas åtgärdsplan. 

                      5, Anmälan till sociala myndigheter eller polis. Avstängning från                    

 undervisningen.              

Denna trappa följs i normalfallet. I vissa fall kan det vara aktuellt att hoppa över ett eller flera 

steg, beroende på arten av det inträffade. Lagen kräver i vissa fall att anmälan görs omgående 

till socialtjänsten eller polisen.  

 

Handlingsplan vid konflikthantering 
Det viktigaste vid konflikthantering är att se till att man avsätter tid för att lösa konflikten.  

• Gå fram till de inblandade och informera dig om vad som har hänt.  

• Bedöm om konflikten går att lösa på plats eller om enskilt utrymme krävs. Samtal 

genomförs med var och en.  

• Klargör att konflikten skall lösas oavsett hur lång tid det tar.  

• Låt dem börja med att återge sin bild av vad som hänt.  

• Sammanfatta deras berättelser och försäkra dig om att du har förstått rätt. Sätt in all 

fakta i en händelsekedja som skall bekräftas av de som deltagit. ”Nu berättar jag vad 

som har hänt….. Du(A) gjorde….. och då gjorde du (B) ….., stämmer detta?  

• Diskutera hur konflikten uppstod. Vilka andra alternativ hade funnits att tillgå? Hur 

kan man göra nästa gång? 

• Låt de få säga om de har något att tillägga. Låt dem endast be om ursäkt av egen fri 

vilja.  
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Utredning av uppgifter om trakasserier och kränkande behandling 
Vi arbetar med att dokumentera händelser som händer inom skolans verksamhet. För att 

upptäcka även händelser av mindre allvarlig art rapporteras dessa till rektor. Syftet är att 

kunna avgöra om en fortsatt utredning ska göras. 

Krisgrupp kallas samman även när det inte är en kris, en bedömning görs. Sammankallande är 

rektor. 

Incidentrapport/anmälan vid diskriminering och kränkande behandling ska fyllas i i Draftit, 

finns på Osby kommuns intranät.  

Uppföljningssamtal för att stödja de som varit inblandade i någon form av trakasserier eller 

kränkande behandlingen hålls. Rektor ansvarar för att dessa genomförs, men de kan utföras av 

pedagog eller Elevhälsan. 

 

• Hur dokumenterar vi? I Draftit.  

• Vilka konflikter rapporterar vi? När vi får vetskap om en händelse, när en mottagare 

reagerar. 

• När rapporterar vi till Elevhälsan? Rektor meddelar när behov finns. 

• Huvudman får vetskap i ärendet via Draftit. 

 

Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning sker i januari  

Underlag finns i enkäten och genom uppföljning från elevhälsan, personal och rektor.  

Trygghet 

Gruppråd/intervju med elever 

Otrygga platser 

Trivsel 

Rutiner för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande 

behandling 
- Ny plan arbetas fram i januari och gäller för innevarande år. 

- Personalen måste informeras, såväl redan anställda som nyanställda. Rektor ansvarar. 

- Planen publiceras på skolans webbplats och på its learning. 

- Rektor ansvarar för att planen upprättas varje år. Rektor och personal arbetar med planen 

inför upprättandet och tar med elevrepresentanternas inspel från gruppråden. Efter det 

godkänner och antar nämnden Arbete och välfärd den nya planen. 
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Länkar 

http://www.do.se/stodmaterial/forskolan-skolan-och-hogskolan/ 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/trygghet--studiero/fragor-och-svar-om-
krankningar/ 

 

 

 

http://www.do.se/stodmaterial/forskolan-skolan-och-hogskolan/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/trygghet--studiero/fragor-och-svar-om-krankningar/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/trygghet--studiero/fragor-och-svar-om-krankningar/
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Avsiktsförklaring avseende Trygghetscentral 
Dnr KS/2022:45 400   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till avsiktsförklaring avseende bildande av 
aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommundirektören att underteckna 
avsiktsförklaringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kristianstads kommun driver idag en larmcentral inom ramarna för den kommunala 
verksamheten. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några 
närliggande kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.  

Kommunerna i samarbetsorganet Skåne Nordost, det vill säga Bromölla, Hässleholms, 
Hörby, Kristianstads, Osby och Östra Göinge kommuner, har sedan en tid tillbaka fört 
diskussioner kring att inrätta en gemensam Trygghetscentral. Utredning har skett och 
parterna har kommit fram till att ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa 
samverkansformen. 

Ett förslag till avsiktsförklaring mellan kommunerna i Skåne Nordost, har utformats. 
Avsiktsförklaringen ligger till grund för fortsatt förberedelse med dialog och 
förhandlingar mellan parterna för att bilda ett gemensamt aktiebolag.  

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att målsättningen är att det gemensamt ägda 
bolaget ska påbörja sin verksamhet den 1 juli 2022. Under våren 2022 ska erforderliga 
utredningar genomföras. Dessa ska bland annat avse framtida organisation, 
bolagskonstruktion, aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv samt ekonomi. Utifrån 
genomförda utredningar ska därefter beslutsunderlag tas fram för beslut i respektive 
kommun. 

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för Trygghetscentral Skåne 
Nordost mellan Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms 
kommuner  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avsiktsförklaring avseende bildande av aktiebolag för 
Trygghetscentral Skåne Nordost 

mellan 

Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hörby och Hässleholms 
kommuner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denna avsiktsförklaring har träffats mellan Kristianstads kommun, Bromölla kommun, Östra Göinge 
kommun, Osby kommun, Hörby kommun och Hässleholms kommun.  

1. Bakgrund 

1.1  Kristianstads kommun driver inom ramarna för den kommunala verksamheten idag en 
larmcentral. Larmcentralen tillhandahåller och samordnar, på uppdrag av några närliggande 
kommuner, vissa säkerhetsrelaterade tjänster.  
Parterna har sedan en tid tillbaka fört diskussioner kring att inrätta en gemensam 
Trygghetscentral. Utredning har skett och parterna har konstaterat och bedömt att ett 
gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen.  

1.2 Avsiktsförklaringen är grunden för fortsatt förberedelse med diskussioner och förhandlingar 
mellan parterna för att bilda ett gemensamt bolag för detta syfte.  

2. Målsättning 

2.2  Gemensamt ägt bolag med uppstart 1 juli 2022.  

3. Åtagande för parterna 

3.1 Parterna ska avsätta erforderliga resurser för utredning etc. för att bilda det gemensamma 
bolaget.  

3.2 Parterna ska genomföra de utredningar och det arbete som krävs för att nå målsättningen. 

3.3  Parterna är ansvariga för återkoppling och förankring i den omfattning man bedömer rimlig. 

4. Projektorganisation 

4.1 Styrgrupp utgörs av kommuncheferna för parterna.  

4.2 Projektledare ska tillsättas av styrgruppen. Arbetsgrupp ska bildas med en representant från 
varje kommun. Annan kompetens och resurser tillsätts till arbetsgruppen efter det behov 
som uppstår. 

5. Tidplan 

5.1 Under våren 2022 ska erforderliga utredningar genomföras för uppstart av ett gemensamt 
bolag.  

5.1.1 Utredningar som hittills identifierats är: 

1. Framtida organisation. 
2. Bolagskonstruktion. 
3. Aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv, etc. 
4. Ekonomi.  

5.2 Utifrån genomförda utredningar ska beslutsunderlag tas fram och beslutas i respektive 
kommun.  

6. Kostnader 

6.1 Om utredning kräver extern kompetens ska detta beslutas av styrgruppen. Fördelning av 
kostnader för utredning beslutas för varje enskild utredning. Parterna ska kunna ta del av alla 
utredningar.  



6.2 Interna kostnader i form av arbetstid och liknande för projektdeltagare ska varje respektive 
kommun stå för.  

7. Avtalstid 

7.1  Avsiktsförklaringen träder i kraft när beslut tagits i vardera kommun och undertecknats av 
parterna.  

7.2 Part kan säga upp avsiktsförklaringen med en månads uppsägningstid.  

8. Övrigt 

8.1  Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna att ingå i bildandet av ett kommunalt 
aktiebolag utan ger endast uttryck för parternas intentioner.  

9. Tillämplig lag och tvister 

9.1  Svensk lag tillämpas för denna Avsiktsförklaring. 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i sex (6) exemplar, av vilka parterna erhållit var sitt. 

För Kristianstads kommun    För Bromölla kommun 

Datum    Datum 

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

För Östra Göinge kommun    För Osby kommun  

Datum     Datum  

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande  

 

För Hörby kommun    För Hässleholms kommun  

Datum     Datum  

 

 

______________________   ______________________ 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 
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Biträdande signalskyddschef 
Dnr KS/2022:46 160   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

Kommunstyrelsen förordnar säkerhetschef Kim Olsen till Biträdande signalskyddschef. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Signalskydd är åtgärder i form av till exempel kryptografiska metoder som syftar till att 
förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikations- och IT-system. 
Signalskyddet förekommer, förutom i säkerhetsskyddsarbetet, även i kommunens arbete 
med civilt försvar. 

MSB beslutar om vilka civila myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer som ska 
tilldelas nationellt godkända signalskyddssystem. Sedan år 2019 ingår därför landets alla 
samhällsviktiga myndigheter i projektet Säkra kommunikationer, där målet är att en 
”Signe kryptodator” ska placeras ut i landets alla kommuner. Säkra kommunikationer 
samordnas regionalt av Länsstyrelsen Skåne. 

Enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänst FS 2019:2 ska en verksamhet 
som har ett signalskyddssystem även ha en signalskyddschef. Enligt tidigare beslut 
tillhandahåller Länsstyrelsen i Skåne signalskyddschef åt Osby kommun. Kommunen ska 
enligt överenskommelsen med Länsstyrelsen i Skåne utse en Biträdande 
signalskyddschef. 

Förordnandet som biträdande signalskyddschef innebär inte någon förändrad anställning, 
men ska meddelas Länsstyrelsens signalskyddschef. 

 

 

 

 Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  
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Kim Olsen, Säkerhetschef 
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Säkerhetsskyddschef 
Dnr KS/2022:47 167   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

Kommunstyrelsen förordnar säkerhetschef Kim Olsen till Säkerhetsskyddschef. 

Sammanfattning av ärendet 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda verksamheter som kan ha betydelse för Sveriges 
säkerhet. Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) förtydligar de krav som 
Säkerhetsskyddslagen (2018:585) ställer på kommunen. Verksamheter som omfattas av 
Säkerhetsskyddslagen ska ha en säkerhetsskyddschef.  

Säkerhetsskyddschefen rapporterar direkt till kommundirektören i frågor som rör 
kommunens säkerhetsskydd och ansvarar för att kontrollera att kommunens 
säkerhetsskyddsarbete bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och övriga 
nationella bestämmelser. Säkerhetsskyddschefen har också ansvar för att genomföra 
kommunens säkerhetsskyddsanalys.  

Förordnandet som säkerhetsskyddschef innebär inte någon förändrad anställning.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Beslutet skickas till  

Kim Olsen, Säkerhetschef

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  

http://www.osby.se/




 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-02-14  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Gunnar Elvingsson    
0479528161    
gunnar.elvingsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Årsredovisning och bokslut år 2021 
Dnr KS/2022:4 049   

 

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

 Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelseförvaltningen godkänns enligt 
upprättat förslag. 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

 Årsredovisningen godkänns med bedömningen att Osby kommun hade god 
ekonomisk hushållning för år 2021. 

 Förslag till balanskravsavstämning, innebärande att kommunen inte har något 
negativt resultat att återställa 2021, godkänns. 

 Kommunstyrelsen tar ställning till avsättning av belopp till 
resultatutjämningsreserven, RUR 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det behandlar kommunens övergripande rapportering av 
verksamhet och ekonomi för 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2021 med bokslutshandlingar, 
balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och 
verksamhetsberättelser. 

Årsredovisning 2021 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse 
avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. 

http://www.osby.se/
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Osby kommun redovisar för år 2021 ett resultat på 37,1 mnkr. Resultatet efter 
balanskravsjusteringar uppgår till 23,4 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat 
att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har kommunen möjlighet att avsätta belopp till resultatutjämningsreserven.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-14 

Rapport – Årsredovisning 2021, bifogas senare 

Presentation – Bokslut och årsredovisning 2021 

Verksamhetsberättelse 2021 kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunens nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



Bokslut och årsredovisning 2021



Bokslut 2021, mnkr

2022-02-16 Sida 2

Engångsposter, mnkr: Reavinst och värdeökning i kapitalförvaltning 12,0, 

Reavinst fastighetsförsäljning 4,4, Utrangering/nedskrivning 7,5, 

Merkostnader pandemi 7,2, Statsbidrag pandemi inkl ersättning för sjuklön 

7,2.

2021 2020

Årets resultat enl. resultaträkning 37,1 31,4

Poster som undantas enligt balanskravet:

Värdeökning i Kapitalförvaltning -9,3 -3,3

Reavinster vid fastighetsförsäljning -4,4 -2,5

Balanskravsresultat 23,4 25,6

Resultatandel 2,7% 3,1%



Nämndernas budgetavvikelser
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Andel av

Belopp i mnkr Mars Aug Nov Dec Budget

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning 0,0 0,1 0,6 0,7 1%

 Arbete och välfärdsförvaltning 0,0 4,8 8,6 8,0 9%

Barn- och utbildningsnämnd 0,0 -2,0 0,0 -0,1 0%

Hälsa och omsorgsnämnd 1,5 -1,7 -3,6 -6,3 -3%

Kommunrevision 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Miljö- och byggnämnd -0,7 -0,7 -0,7 -1,0 -16%

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 -1,2 -2%

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0%

Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,2 7%

Summa nämnder 0,8 0,5 4,9 0,3 0%

Finansförvaltning 2,1 12,6 15,4 16,5

Totalt 2,9 13,1 20,3 16,8

Årets resultat, budget 6,6 6,6 6,6 6,6

Årets resultat, prognos 9,5 19,7 26,9 23,4
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Budgetavvikelser, finansförvaltningen, mnkr
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Nov Dec Kommentar

Pensionskostnader netto 2,0 4,3 Lägre kostnader för förmånsbestämd pension och löneskatt

Sociala avgifter, semesterlön 2,4

Lägre sociala avgifter för yngre medarbetare ger relativt stor 

effekt.

KS medel till förfogande och verkställighet 0,0 0,0 Budget förbrukad i o m beslut om extra föreningsbidrag

Skatter och generella bidrag 6,3 8,0 Förbättrad skatteprognos, dec

Räntekostnader på lån 2,3 2,5 Ytterligare lägre räntekostnader

Övriga intäkter 0,0 0,6 Div intäkter bl a Kommuninvest

Reavinst kapitalförvaltning 2,3 2,7 Vinst vid försäljning av värdepapper i kapitalförvaltningen

Central budget för tillkommande kapitalkostnader 2,5 3,5 Lägre kostnad p g a lägre investeringstakt

Nedskrivning/utrangering av anläggningstillgångar -7,5 Div objekt som har skrivits ned/utrangerats

Summa 15,4 16,5

Budgetavvikelse



Kostnadsutveckling
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Intäkts och kostnadsförändring i procent 2021 2020 2019 2018

Förändr. Skatteintäkter o gen bidrag 4,9 4,5 3,8 2,9

Nettokostnadsförändring 5,5 3,3 1,2 3,7

Förändr verksamh intäkter -5,3 6,4 -7,8 -5,2

Förändr verksamh kostnader 2,7 4,1 -1,8 1,7

Förändring avskrivning/nedskrivning 11,9 9,3 18,8 -0,7



Investeringar
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Belopp i mnkr

Budget 

2021

Bokslut 

2021

Prognos 

nov

Budget-

avvikelse

Utförd 

andel av 

budget

Skattefinansierade investeringar 341 147 0 194 43%

VA-investeringar 73 11 0 62 15%

Totalt 414 158 0 256 38%
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Investeringar
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Större investeringsprojekt under 2021, mnkr

Plan och exploateringsområden 47,8

Reinvestering/komponentredovisning 22,3

Asfaltering 11,2

Åtgärder VA-ledningsnät 9,6

Killebergs grundskola 5,4

Nytt särskilt boende Lönsboda 4,9

Klintgårdenj ,förvärv modul 4,6

Förvärv Grossören 7 3,0



Självfinansieringsgrad
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Likviditet och låneskuld
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Snittränta 0,49% 

(F g år 0,65%)

105
82

50
69

16

245 245

345

395

435

0

100

200

300

400

500

600

700

2017 2018 2019 2020 jul-05

Likviditet och låneskuld, mnkr

Likviditet Låneskuld



Soliditet
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Kapitalförvaltning, värde 31 dec 2021
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Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 27,1 35%

Svenska aktier 0% 30% 60% 21,4 34%

Utländska aktier 0% 30% 40% 22,1 31%

Räntor totalt 20% 40% 60% 27,1 38%

Aktier totalt 40% 60% 80% 43,5 62%

Totalt 70,6

Värdeförändring från fg år 12,0

Inget uttag från kapitalförvaltningen har skett under 2021. 

31 dec 2021Föreskrifter



Koncernföretagen 2021, mnkr
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Koncernredovisning, mnkr
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INLEDNING 

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2021 varit organiserad i följande enheter: 

- Ekonomienheten 

- HR-avdelning inkl löneenhet och bemanningsenhet 

- Staben 

- Räddningstjänsten 

- Administrativ avdelning inkl kommunikation, tillväxt, kanslienhet. 

Miljö och byggenheten tillhörde vid årets början kommunstyrelseförvaltningen men har under året omvandlats till en egen 
förvaltning. 

  

Ledning 

Niklas Larsson, kommunstyrelsens ordförande 

Petra Gummesson, kommundirektör 

ÅRETS HÄNDELSER 

Löneenheten har under året lagt ett stort arbete på att implementera upphandlat Hr-system i Östra Göinge samtidigt som 
förberedelser för införandet i Osby har pågått. 

Pandemin har gjort att vi som kan har arbetat hemifrån under vissa delar av året. För att ge stöd till chefer och medarbetare 
har två digitala utbildningar funnits tillgängliga "Att leda på distans" samt "Så arbetar du bättre hemifrån". Ett 
utbildningstillfälle med Petra Brask i temat "Kontoret efter Corona" har genomförts för kommunens chefer. 

En rutin om distansarbete beslutades under året. 

Alla chefer har fått en vidareutbildning i kompetensbaserad rekrytering. 

Den löpande ekonomiadministrationen samordnades under året med Östra Göinge kommun i en avtalssamverkan. Personalen 
är stationerad i Broby. 

Arbete för att utreda gemensam Trygghetscentral i Skåne Nordost har pågått under året. 

Service och bemötande har varit i fokus och en service- och bemötandeguide har tagits fram. 

Räddningstjänsten har under 2021, precis som under 2020, påverkats av den pågående pandemin. Det gäller i första hand den 
förebyggande verksamheten med myndighetsutövningen som varit tvungen att anpassa sig. Även utbildningar internt och 
externt har till viss del inte kunnat utföras. 

Den operativa beredskapen för räddningstjänsten har, genom god planering och vaccinering, kunnat fortsätta bedrivas. 
Antalet larm har inte nämnvärt stuckit ut i jämförelse med andra år och de större bränderna som skedde under 2018-2019 har 
kommunen varit fredade från under 2021. November inleddes dock med ett antal larm och en lägenhetsbrand som blev 
kostsamma för räddningstjänsten i form av sanering och mycket personalresurser. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling. 

Analys av resultatet 

Osby kommun har klättrat från plats 185 (2020) till plats 114 (2021). Resultatet 2021 är en förbättring jämfört med 
föregående år, dock nås inte målet om att nå en ranking på 100 eller bättre. 

Slutsatser 

Målet är delvis uppnått. Osby kommun har klättrat på näringslivsrankingen, men når inte fram till det uppsatta målet. 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Ranking Svenskt näringsliv  
(Kommunstyrelse) 

Max 100 114  

 Total NKI  (Kommunstyrelse)    

 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och 
kunskap. 

Analys av resultatet 

Under året har kontaktcenter åtagit sig 7 nya uppdrag. 

Slutsatser 

Målet är uppfyllt. Kontaktcenter har under året arbetat för att öka antalet uppdrag. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Service och kommunikation, nya 
uppdrag i kontaktcenter  
(Kommunstyrelse) 

Minst 4 7  

 

Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Målet om att nå ett resultat på minst 80 i index blev uppnått. Det var andra gången som undersökningen genomfördes och det 
var en svarsfrekvens på 65,3%. 

Slutsatser 

Resultatet från undersökningen är mycket bra dock skulle en högre svarsfrekvens varit önskvärd, svarsfrekvensen är 
godtagbar. Verksamheterna behöver arbeta vidare med resultatet för att bibehålla de goda arbete som sker tillsammans med 
våra medarbetare. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 HME-värde uppgår till minst index 80  
(Kommunstyrelse) 

Minst 80 84 Målet att HME-värdet (Hållbart Medarbetar 
Engagemang) uppgår till minst index 80 har 
uppnåtts. 

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 46 692 43 778 

Varav kostnad för sjuklön 201 313 

Personalstatistik 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 54 56 

Antalet tillsvidareanställda för Kommunstyrelseförvaltningen (38 kvinnor och 16 män) jämfört med 2020 (35 kvinnor och 21 män). 
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EKONOMI 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 7 031 6 393 6 917 -524 

Kostnader 90 922 75 890 77 115 1 225 

Resultat -83 891 -69 497 -70 198 701 

Analys av utfallet 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett överskott mot budget på 0,7 mnkr. 

Räddningstjänsten uppvisar ett underskott på ca 1,0 mnkr där högre kostnader för deltidsbrandkåren, lägre intäkter p g a 
pandemin samt extra kostnader p g a lägenhetsbrand i november är orsaken. 

Övriga enheter uppvisar generellt överskott mot budget till följd av lägre kostnader p g a vakanser och lägre aktivitet p g a 
pandemin. 

FRAMTIDEN 

Under 2022 kommer ett fortsatt arbete att läggas på att implementera vårt nya HR-system samt andra stödsystem i 
organisationen. 

Fortsatt utveckling av samarbetsformerna för den gemensamma ekonomiserviceenheten med Östra Göinge kommun så att 
samordnings- och effektiviseringsvinster tas tillvara. 

Ny lagstiftning och förändringar i omvärlden innebär att arbetet med säkerhet och beredskap intensifieras. 

Automatisering och digitalisering är fortsatt ett viktigt område för att underlätta vardagen för våra invånare och medarbetare. 
Arbetet med att kartlägga processer i syfte att automatisera och införa e-tjänster är ett fokusområde under året. 

Avsiktsförklaring gällande gemensam Trygghetscentral och eventuellt beslut om bolagsbildning fattas under 2022. 

Under 2021 trädde den nya lagen om skydd mot olyckor i kraft i Sverige. För räddningstjänsten innebär det en tydlighet kring 
den övergripande ledningen som räddningstjänsten redan förberedde och genomförde under 2020. Exempel på vad den nya 
lagstiftningen kommer att innebära är att tillsynsansvaret över den kommunala räddningstjänstverksamheten kommer att 
ändras, strukturen för handlingsprogrammet för skydd mot olyckor kommer att ändras, med mera. Räddningstjänsten behöver 
arbeta på att förbereda verksamheten för de nya kraven med koppling till den nya lagstiftningen. 
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Instruktion till ombud vid årsstämmor i de kommunala bolagen 
Dnr KS/2022:95 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunens ombud får i uppdrag att på de kommunala bolagens årsstämmor, 
verksamhetsåret 2021, rösta för: 

1A. Osbybostäder AB. En utdelning på 319 800 kr, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital, 26 000 000 kr, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan 2021, 0,23% 
plus 1 (en) procent. 

1B. Industrihus i Osby AB. En utdelning på 22 500 kr, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital 750 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent. 

1C. Fjärrvärme i Osby AB. En utdelning på 30 000 kr, motsvarande summan av tillskjutet 
kapital 1 000 000 kr, multiplicerat med 3 (tre) procent. 

2. Osby Nova AB. Rösta för en avveckling av bolaget i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14. 

3. I övrigt på respektive bolags årsstämma rösta för: 

# Fastställelse av resultat och balansräkning 

# Disposition beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

# Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

# I övrigt fatta erforderliga beslut i ärenden som stämmanenligt bolagsordningen ska 
behandla. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn eftersom det övergripande handlar om de kommunala bolagens 
verksamhet. 
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har som underlag för framtagande av 
årsredovisning inkl sammanställd redovisning (koncernredovisning) tagit del av 
preliminära årsredovisningar för de kommunala bolagen, Osbybostäder AB, Fjärrvärme i 
Osby AB, Industrihus i Osby AB, ÖGRAB (ägarandel 50%), SBVT AB (ägarandel 25%), 
IT kommuner i Skåne AB, UNIKOM (ägarandel 25%, fr o m 1 november 17%). 

Enligt kommunens rutiner för kommunens ombud/ersättare på bolagens årsstämmor så 
ska kommunen lämna instruktion till ombud/ersättare inför stämman. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-02-14 

Årsredovisningar för de kommunala bolagen. Bifogas senare. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14 om avveckling av Osby Nova. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Utsedda ombud och ersättare 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Om- och tilläggsbudget 2022 
Dnr KS/2022:11 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Om och tilläggsbudgetering av investeringar godkänns enligt upprättat förslag vilket 
innebär att investeringsbudget för år 2022 minskas med 86,3 mnkr. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet behandlar kommunens budget på övergripande nivå och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till 
om- och tilläggsbudget (ändringsbudget) för 2022. Enligt anvisningarna avses i första 
hand ombudgetering av pågående investeringsprojekt och sedan tidigare beslutade 
driftprojekt som inte slutförts. Omdisponering och förändringar av olika nämnders anslag 
kan också genomföras. 

Någon begäran från nämnderna avseende om och tilläggsbudgetering för driftbudgeten 
föreligger inte. 

Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav 
VA-investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget 
att årets budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en 
anpassning till vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har 
minskat ordentligt. 

 Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr 
(varav VA 21 mnkr) 
Finansiering 

Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning 
under året. 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-14 

Rapport tilläggsbudget 2022. 

Sammanställning om- och tilläggsbudget investeringar per projekt 

Miljö och byggnämndens beslut § 15/2022 om nytt verksamhetsystem 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunens nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Tilläggsbudget 2022 
Dnr HON/2021:123 041   

 

Hälsa och omsorgsförvaltningens förslag till Hälsa- och omsorgsnämnden  

Hälsa och omsorgsnämnden beslutar att: 

 Godkänna bifogat förslag till tilläggsbudget 

 Överlämna förslaget till kommunstyrelsen 

  

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte beröra barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I denna tilläggsbudget återfinns två nya projekt ”Låssystem ordinärt boende” samt 
”Planeringssystem hemtjänsten”. 

Det första av dessa system har aktualiserats då det system vi i dag har är av äldre datum, 
inte digitalt och därmed otidsenligt. Vi ser oss därför tvungna att upphandla ett modernare 
system. 

När det gäller planeringssystemet för hemtjänsten är situationen oklar när det gäller 
kostnaden. Skulle det visa sig att förvaltningens nuvarande leverantör vinner denna 
upphandling kan kostnaden komma att bli lägre. Skulle det däremot bli så att annan 
leverantör vinner kommer kostnaden att bli högre. Vi har därför valt att ange ett belopp 
som motsvarar det senare scenariot. 

Övrigt i denna tilläggsbudget är överflyttningar från 2021 av projekt som av olika 
anledningar inte hunnits med. Det handlar dels om försenade byggnationer och dels om en 
pandemi, som gjort att tid för genomförande inte funnits. 
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Beslutsunderlag 

Stratsysrapport: ”Tilläggsbudget 2022 Hälsa och omsorg” 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, Förvaltningschef Hälsa och 
omsorg 

 

 

Helena Ståhl  Kenneth Lindhe  
Förvaltningschef  Verksamhetscontroller  



 

Tilläggsbudget 2022 

Osby kommun 
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Sammanställning om- och tilläggsbudget 

Tilläggsbudget drift (tkr) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ingen om- eller tilläggsbudget föreslås för driftbudgeten. 

Om och tilläggsbudget investeringar (tkr) 

Nämnd/ram  Vht förslag KSAU förslag KS förslag KF beslut 

Kommunstyrelsen    6 350  

- Kommunstyrelseförvaltning    6 350  

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl 
VA    -44 790  

Samhällsbyggnadsnämnd, VA    -65 141  

Miljö- och byggnämnd    769  

Barn- och utbildningsnämnd    10 750  

Hälsa- och välfärdnämnd    5 830  

SUMMA 
INVESTERINGSBUDGET    -86 232  

Drift och investeringar 

Nämnderna har lämnat förslag på om- och tilläggsbudgetering 2022. Enligt anvisningarna avses 
främst tilläggsanslag/ombudgetering för pågående investeringsprojekt och redan tidigare 
beslutade driftsprojekt som inte slutförts. Omdisponering för de olika nämndernas anslag kan 
också genomföras. 

Nämndernas förslag till om- och tilläggsbudget 2022 avser i sin helhet investeringsbudgeten. 

Investeringar 

Förslagen från nämnder avseende investeringsbudgeten uppgår till - 86,2 mnkr (Varav VA-
investeringar - 65,1 mnkr). Till följd av försening av en del större projekt är förslaget att årets 
budget minskas och anslag skjuts framåt mot 2023. För VA har också gjorts en anpassning till 
vad som rimligtvis hinner utföras under 2022 och budgetbeloppet har minskat ordentligt. 

Efter om- och tilläggsbudgetering skulle årets investeringsbudget då upp gå till 388 mnkr (varav 
VA 21 mnkr) 
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Skatte- och bidragsprognoser 

I Sveriges kommuners och regioners (SKR) senaste skatteprognos från december 2021 har 
skatteintäkterna skrivits upp jämfört med tidigare prognos som låg till grund för kommunens 
budgetbeslut i september. 

I samband med beslut om inrättande av särskilt boende-platser (KF § 146/2021) så ökades 
därför budgeten för skatter och generella bidrag för att finansiera den ökade kostnaden. 

Finansiering 

Den förändrade (minskning) investeringsbudgeten innebär ett minskat behov av upplåning 
under året. 

Resultatbudget 

Tkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2022 budget 2022 budget 2022 

Verksamhetens intäkter 194 300  194 300 

Verksamhetens kostnader -1 017 900  -1 017 900 

Avskrivningar -67 200  -67 200 

Verksamhetens nettokostnader -890 800  -890 800 

Skatteintäkter 622 000  622 000 

Generella bidrag och utjämning 274 700  274 700 

Verksamhetens resultat 5 900  5 900 

Finansiella intäkter 2 000  2 000 

Finansiella kostnader -6 200  -6 200 

Årets resultat 1 700  1 700 

Ursprunglig budget är inklusive kommunfullmäktiges beslut om inrättande och finansiering av 
särskilt boendeplatser, § 146/2021. 
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Kassaflödesbudget 

Mnkr Ursprunglig Tilläggs- Total ny 

 budget 2022 budget 2022 budget 2022 

Den löpande verksamheten    

Resultat 2 2 4 

Ej likviditetspåverkande poster 59 59 118 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 61 61 122 

Investeringsverksamheten    

Nettoinvesteringar -400 -320 -720 

Summa investeringsverksamheten -400 -320 -720 

Finansieringsverksamheten    

Nyupptagna lån 330 250 580 

Amortering av skuld 0 0 0 

Summa finansieringsverksamheten 330 250 580 

    

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -9 -9 -18 



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

Kommunstyrelsen

1031 92006 0012 HR-system 3 700 750 2 950 2 950

Införande av nytt HR-system pågår. Start under våren 

2022.

1090 92027 0046

Övergripande diare och 

ärendehanteringssystem 500 0 500 500

Upphandling försenad men avtal är nu tecknat. Införande 

under 2022.

1020 92001 0047 Ekonomisystem -700

Mindre investeringsbehov än vad som först beräknats. 

2022 års budget minskas från 1 300 tkr till 600 tkr.

1060 27000 0057 Släckbil Lönsboda 3 600 0 3 600 3 600 Upphandling pågår.

1070 92024 0511

Besluts och procesystem 

kontaktcenter 109 0 109 0 Ombudgetering ej aktuell.

1070 92021 0521

Ärendehanteringsystem 

kontaktcenter 250 0 250 0 Ombudgetering ej aktuell.

1070 92021 0007 Nytt intranät och hemsida 188 0 188 0 Projektet har inte hunnits med p g a Covid 19

Summa 8 347 750 7 597 6 350

Miljö- och byggnämnden

Nya projekt 2022

2001 95770 xxxx Sokigos Nova Bygg och Ecos 0 0 0 769

Nytt ärendehanteringssystem för förbättrad service åt 

kommuninvånare med bl a e-tjänster och underlättad 

arbetsgång för anställda. 

0

Summa 0 0 0 769

Samhällsbyggnadsnämnden, exkl VA

3010 91007 0214 LSS-boende Syréngatan 5 3 000 50 2 950 2 950 Pågående projekt

3010 91007 0215 LSS-boende Kärleksstigen 2 8 000 1 434 6 566 6 565 Pågående projekt

3010 91010 0292 Laddstolpar vhtlokaler 500 144 356 355 Pågående projekt

3010 91010 0296 Kommunövergr passagesyst 3 255 1 690 1 565 1 565 Pågående projekt

3053 21502 0803 Centrumåtgärder 2 465 296 2 169 2 165 Pågående projekt

3053 21502 0807 Centrumåtgärder visionsdo 3 970 65 3 905 3 905 Pågår (torget mm)

3053 21502 0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 740 1 395 6 345 6 345 Pågående projekt

3053 21502 0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 735 Förstudie beräknas påbörjas 2-3 kvartalet 2022.

3053 21506 0817 Köp av fastigheter 2 000 400 1 600 1 600 Mindre fastighetsförvärv under förhandling.

3051 25001 0831 Lekplatser 600 400 200 200 Behov av upprustning kvarstår.

3051 25001 0832 Julbelysning 250 160 90 90 Inköp pågår

3050 24903 0833 Fordon driftenhet 1 000 835 165 165 Investeringsbehov kvarstår.

3010 92053 0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 1 470 Behövs för utbyggnad av vita fläckar.

3052 24904 0839 Pumpstationer 300 0 300 300 Utbyte av pumpar planeras utföras 2022.



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

3010 91002 1610 Föreningslokal Örkenedsskolan 2 800 120 2 680 2 680 Pågående projekt

3010 91003 1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan 3 500 1 508 1 992 1 990 Pågående projekt

3010 91005 1615 Ny sporthall Osby tätort 2 400 17 2 383 2 380 Projektering planeras utföras 2022.

3010 91005 1616 Upprustn. fritidsanläggningar 2 000 1 028 972 970

Vädret orsakade fördröjningar i projektet, planeras 

slutföras 2022.

3010 91005 1617 Passagesystem KoF 1 000 0 1 000 1 000 Planeras utföras 2022

3010 91005 1630 Ny ishall 10 000 3 759 6 241 6 240 Pågående projekt

3010 91002 1642 Killeberg, grundskola 10 000 5 360 4 640 0 Resterande 4 640 tkr från år 2021 flyttas till år 2023.

3010 91007 1647 Byggnation Lindhem 2 400 59 2 341 2 340 Planeras utföras 2022

3010 91001 1648 Killeberg fsk o matsal 5 000 825 4 175 0 Resterande 4 175 tkr från 2021 flyttas till år 2023.

3010 91001 1650 Förskolelokaler Visseltofta 3 445 2 940 505 505 Pågående projekt

3053 21506 1651 Fast förvärv Grossören 7 3 985 3 000 985 985

Återstår ett mindre förvärv och inkluderar även 

rivningskostnader, planeras utföras 2022.

3010 91007 1674 LSS-boende Skeingevägen 6 000 1 291 4 709 4 705 Pågående projekt

3010 91010 1701 Genomförande, energiprojekt 2 000 1 053 947 945 Pågående projekt

3010 91000 1752 Ny brandstation Osby 17 300 2 632 14 668 0 Resterandede 14 668 tkr från år 2021 flyttas till år 2023.

3010 91007 1793 Gemens nyckelsystem HoV 3 000 36 2 964 2 960 Ej genomfört på äldreboende pga covid-19.

Summa SBN tillägg från år 2021 110 115 30 497 79 618 56 110

Nya projekt 2022

3053 21506 0820 Plan- och exploateringsområden 2 900 Iordningställande av industritomter vid Cementvägen.

Summa 0 0 0 2 900 0

Omdisponeringar SBN från/till 2022

3052 24904 0818 Väg hassl. Viadukt Mossv 500 344 156 -155

De utredningar som är gjorda under 2021 är betalda, 

kvarvarande medel föreslås att de omdisponeras till 

projekt 0820-Planområden där det kommer att behövas.

3053 21506 0820 Plan- och exploateringsomr 155 Ursprungligt budgetbelopp 8 000 tkr år 2022.

3010 91002 0210 Örkenedsskolan 8 000 2 507 5 493 -45 000

Resterande 5 493 tkr från år 2021 flyttas till år 

2023.Budget 2022 (50 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

3010 91001 0212 Ny förskola Klockareskog -28 000

Budget 2022 (30 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.

3010 91007 0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 565 4 859 706 -22 000

Budget 2022 (25 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.

3010 91002 1611 Ombyggn enl. grundskolebeslut 2 400 1 181 1 219 -8 800

Budget 2022 ( 15 000 tkr) minskas och anpassas till 

tidplan för projektet.

Summa projekt SBN som flyttas från/till 2022 16 465 8 891 7 574 -103 800

Summa SBN inkl nya beslut och efter omdisp 126 580 39 388 87 192 -44 790



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

Samhällsbyggnad, VA-verksamheten

3900 86501 0904 Bredbandsutbyggnad 540 0 540 0

Ev kan projektet köras igång under året men det är 

osäkert. Beror på hus fiberutbyggnaden fortlöper inom 

kommunen i stort.

3900 86501 0905 Åtgärder ledningsnät 10 000 9 591 409 409 Pågående projekt

3900 86501 0907 ARV, VV, pumpstationer 8 370 2 490 5 880 1 000

Resterande 4880 tkr från 2021 flyttas till 2023 och 

framåt.

3900 86501 0908 Östra Genastorp-Östanå 2 500 2 2 498 0

Resterande 2498 tkr samt budget 2022 flyttas till 2023 

och framåt.

3900 86501 0909 Hasslaröd (VA) 6 300 0 6 300 0

Osäkert om projektet kommer igång under 2022. 

Investeringen kräver beslut om strandskyddsdispens 

från länsstyrelsen innan start. Resterande 6300 tkr från 

2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0910 Särsk dagvattensatsningar 5 340 0 5 340 650

Resterande 4690 tkr från 2021 flyttas till 2023 och 

framåt. 

3900 86501 0911 Övervakningssystem/PLC 6 323 547 5 776 300

Resternade 5476 tkr från 2021 flyttas till 2023 och 

framåt.

3900 86501 0912 Vattenmätare 700 20 680 0 Resterande 680 tkr från 2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0913 Mindre nyanläggningar VA 865 37 828 0 Resterande 828 tkr från 2021 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb 5 000 0 5 000 0

Resterande 5 000 tkr från 2021 samt 4 000 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0915 Lönsboda ARV, tillst ansök 500 0 500 0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 350 tkr från budget 

2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0916 Maglaröd VV, omb f kapökn 10 000 0 10 000 0

Resterande 10 000 tkr från 2021 samt 9 750 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0917 Killeberg V, ny reservoar 2 500 0 2 500 0

Resterande 2 500 tkr från 2021 samt 2 000 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0918 Lönsboda VV, optimering 1 000 0 1 000 0

Resterande 1 000 tkr från 2021 samt 1 500 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0919 Skydd av grundvatten 500 0 500 0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 400 tkr från budget 

2022 flyttas till 2023 och framåt. 

3900 86501 0920 Brunk-Skeinge ny matarled 12 500 0 12 500 0

Resterande 12 500 tkr från 2021 samt 11 500 tkr från 

budget 2022 flyttas till 2023 och framåt. 



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

3900 86501 0921

Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-

Vilshult 750 0 750 0 35 000 tkr från budget 2022 flyttas till 2023 och framåt.

3900 86501 0922 Osby-Östra Genastorp 500 0 500 0

Resterande 500 tkr från 2021 samt 500 tkr från budget 

2022 flyttas till 2023 och framåt. 

Summa SBN tillägg från år 2021 74 188 12 687 61 501 2 359

Omdisponeringar SBN VA-verksamheten från/till 2022

3900 86501 0908 Östra Genastorp-Östanå -2 500 Ursprungligt budgetbelopp 2 500 tkr år 2022.

3900 86501 0914 Östra Genastorp §6 VA-utb -4 000 Ursprungligt budgetbelopp 4 000 tkr år 2022.

3900 86501 0915 Lönsboda ARV, tillst ansök -350 Ursprungligt budgetbelopp 350 tkr år 2022.

3900 86501 0916 Maglaröd VV, omb f kapökn -9 750 Ursprungligt budgetbelopp 10 000 tkr år 2022.

3900 86501 0917 Killeberg V, ny reservoar -2 000 Ursprungligt budgetbelopp 2 000 tkr år 2022.

3900 86501 0918 Lönsboda VV, optimering -1 500 Ursprungligt budgetbelopp 1 500 tkr år 2022.

3900 86501 0919 Skydd av grundvatten -400 Ursprungligt budgetbelopp 500 tkr år 2022.

3900 86501 0920 Brunk-Skeinge ny matarled -11 500 Ursprungligt budgetbelopp 12 500 tkr år 2022.

3900 86501 0921

Osby-Killeberg-Hökön-Lönsboda-

Vilshult -35 000 Ursprungligt budgetbelopp 35 000 tkr år 2022.

3900 86501 0922 Osby-Östra Genastorp -500 Ursprungligt budgetbelopp 500 tkr år 2022.

Summa projekt SBN VA-verksamheten som flyttas från/till 2022 0 0 0 -67 500

Summa SBN VA-verksamheten inkl nya beslut och efter omdisp 74 188 12 687 61 501 -65 141

Barn- och utbildningsnämnden

6701 44040 1602 Inventarier Örkenedsskolan 2 000 0 2 000 2 000

Då byggandet av skolan är försenad har anslaget ej 

kunnat användas och flyttas därför vidare.

6001 40020 1605 Verksamhetsystem fsk/skola 1 500 715 785 785

Implementeringen av Verksamhetssystemet har 

påbörjats men kommer fortsätta under 2022.

6501 40740 1681 Inventarier fsk Visseltofta 200 0 200 200

 Flytten av en förskolepvailjong från Killeberg till 

Visseltofta har försenats och kommer att färdigställas 

under 2022.

6701 44040 1682 Inventarier matsal Örkenedsskolan 500 98 402 400

Då byggandet av skolan är försenad har anslaget ej 

kunnat användas och flyttas därför vidare. Läggs ihop 

med projekt 1602.

6701 44040 1691 Invent 7-9 skola Osby tätort 3 000 0 3 000 3 000 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.



Om och tilläggsbudget 2022, investeringar, tkr

Ansvar Verks Projekt Projektnamn

Budget 

2021

Redovisat 

2021

Återstår 

2021

Förslag 

2022

Beslut 

2022 Kommentar

6701 44040 1692 Invent fsk, grsk Killeberg 2 000 0 2 000 2 000 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6501 40740 1693 Invent förskola 3 o 4 1 600 0 1 600 1 600 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6501 40740 1694 Inventarier Uteförskola 200 132 68 65

Inköp av inventarier har påbörjats men kommer att göras 

färdigt under 2022.

6701 44040 1695 Invent F-6 skolor Osby tätort 500 0 500 500 Då byggnation ej är påbörjad flyttas anslaget vidare.

6831 30000 1699 Inventarier fritid 670 456 214 200

Skåp till omklädningsrum i Osby simhall har ej kunnat 

köpas in då ombyggnation är försenad till 2022.

Summa 12 170 1 401 10 769 10 750 0

Hälsa och omsorgsnämnd

7003 51000 1700 Larm särskilt boende 2 318 427 1 891 1 900 Inte hunnit med upphandling under 2021

7504 51300 1703 Inventarier gruppbostad LSS 250 0 250 250 Byggnation inte färdig under 2021.

7608 51000 1704 Aut dörrstängare Lindhem 130 0 130 130

Ej hunnits med under året då utvärdering av de som 

finns på Rönnebacken pågår.

7003 51000 1705 Låssystem medicinskåp 120 0 120 120 Har inte hunnits med under året som gått.

7603 51000 1707 Pergola Lindhem 200 0 200 200

Tveksamt när projektet kan bli av p g a byggnadsteknisk 

utredning av Lindhem.

7003 51000 1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 100 På grund av pendemin har flytt ej kunnat ske som planerat.

7001 51000 1792 Verksamhetssystem HoO 1 355 725 630 630 Återstående medel efterfrågas.

7505 51300 1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 50 50 Byggnation inte färdig under 2021.

Nya projekt 2022

7002 51000 Låssystem ordinärt boende 0 0 0 1 250 Digitala lås inom ordinärt boende.

7001 51000 Planeringssystem hemtjänsten 0 0 0 1 200 Planeringssystem inkl larmhantering.

Summa 4 523 1 152 3 371 5 830 0

Summa totalt, investeringar exkl VA 151 620 42 691 108 929 -21 091 0

Summa totalt, VA-investeringar 74 188 12 687 61 501 -65 141 0

Totalt 225 808 55 378 170 430 -86 232 0

Varav nya projekt 6 119

Betyder omdisponering/minskning av budget 2022.

Betyder begäran om nytt projekt 2022.
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§ 15 

Nytt verksamhetssystem 

MBN-2022-10 

Miljö- och byggnämndens beslut 
 
Förvaltningschef får i uppdrag att: 

- Söka medel i tilläggs/ändringsbudgeten för investering av ärende-
hanteringssystem för miljö- och byggförvaltningen till en utgift av 
769 000 kr. 
 

- Köpa in Sokigos ärendehanteringssystem Bygg Nova och Ecos un-
der förutsättning att medel beviljas. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen är att ett nytt ärendehanteringssystem som Sokigos Nova 
Bygg och Ecos kan utveckla effektiviteten och kvaliteten i förvaltningens 
verksamhet. Speciellt kommunikationen med sökande, sökandes möjligheter 
att följa sitt ärende men även att informera grannar och grannars möjligheter 
att inkomma med synpunkter förbättras betydligt med ett nytt system. 
 
Att digitalisera kommunens verksamheter för att erbjuda en bra service är 
ett övergripande mål för kommunen. Med Sokigos Ecos kan förvaltningen 
kunna erbjuda 15 olika e-tjänster inom miljöenhetens verksamhetsområde. 
Kommunens boende ska via e-tjänster bland annat kunna ansöka om enskilt 
avlopp, ansökan om att borra för värmepump, eget omhändertagande av 
slam från avlopp, ny livsmedelsanläggning, strandskyddsdispens, ansökan 
om uppehåll i avfallshämtning. 
Med Sokigos Nova Bygg kan bygglovshandläggningens hela processen från 
ansökan, komplettering, lov, startbesked, samråd till slutbesked följas av 
den sökande via e-tjänsten. Likaså kan handläggare och administratör följa 
ärenden visuellt och ta fram data kring handläggningen som underlag för 
verksamhetsutveckling. Smidig arkivering och digital stämpling gör proces-
sen rättssäker och handlingar blir lättillgängliga i framtiden. 
 
Miljö- och bygg inte haft någon egen investeringsbudget eftersom man inte 
varit egen förvaltning tidigare utan legat under kommunstyrelsen. Därför är 
inte investeringsbehovet för ett ärendehanteringssystem beaktat i budgeten 
för 2022. I ändringsbudget söka medel från kommunstyrelsen för investe-
ringen på 769 000 kr. Kapitalkostnaden för systemen blir 8 900 kr/mån med 
en avskrivning på 5 år och en internränta på 1,25 %. Kostnaden för utbild-
ning och konvertering är inte inräknade i kapitalkostnaderna. 
Förvaltningens driftskostnader kommer att öka med ca 6 000 kr/mån jämfört 
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med nuvarande driftskostnader. De ökande driftskostnaderna bedöms rym-
mas inom befintlig budget. 
För den ökade kostnad kommer miljö- och byggförvaltningen kunna erbjuda 
ett brett utbud av e-tjänster till kommunens innevånare. Likaså får förvalt-
ningen ett effektivt, modernt och översiktligt verktyg för att erbjuda bra och 
effektiv service till kommunens innevånare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ärendehanteringssystem” daterad 8 december 2021 från 
byggnadsinspektör Jan Andersson. 
Tilläggsbudget 2022 miljö- och byggnämnd 
 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Anders Skoog 
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Förändring av budgetram till följd av beslut om särskilt boende-
platser 
Dnr KS/2021:1 041   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens minskning av budgetram till följd av beslut om särskilt boende-platser 
finansieras genom minskning av budgetramen för arbete och välfärdsförvaltningen med 
863 tkr. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet behandlar budget på nämndsnivå och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2021, § 146, om inrättande och 
finansiering av särskilt boende-platser, Solhem i Loshult.  

Som en del i finansieringen så beslutades om överföring av budgetmedel från nämndernas 
ramar i 2022 års budget. För kommunstyrelsen är beloppet 863 tkr. 

Med hänvisning till utfallet i bokslut 2021, där arbete och välfärdsförvaltningen visar ett 
överskott på ca 8 mnkr, är förslaget att kommunstyrelsens besparingsbelopp på 863 tkr 
ska finansieras i sin helhet genom minskning av arbete och välfärdsförvaltningens 
budgetram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-13, § 146 om särskilt boende-platser. 

 

 

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Förvaltningschef Emma Frostenssson 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Ansökningar om bidrag ur Annie Svenssons Stiftelse 
Dnr KS/2022:23 043   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut om bidrag till Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 
tills frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om bidrag från fond/stiftelse och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen förvaltar sedan lång tid tillbaka Annie Svenssons gåva. Ursprunget är en 
donation av skogsfastighet, Torslehult 1:7, i Visseltofta församling. Såsom donationen är 
utformad är det ingen fond/stiftelse i traditionell mening utan tillgångarna ingår i 
kommunens egna kapital. 

Gåvans kapital består av avkastning från skogsfastigheten och uppgick vid årsskiftet 
2021/22 till 1,8 mnkr. 

Fondens tillgångar ska användas till främjande av allmännyttiga, sociala och kulturella 
ändamål inom den del av Osby kommun som omfattas av Visseltofta församling. 
Tillgångarna får inte användas för ändamål, som enligt lag ska tillgodoses med 
skattemedel. 

Det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur gåvan efter beredning av 
förvaltning som bestäms efter vad ansökan avser. 

Två ansökningar har kommit in gällande bidrag från Annie Svenssons gåva. 

En ansökan har kommit från Wisseltofta hembygdsförening gällande renovering av 
Hembygdsgården. Ansökt belopp 120 000 kr. Ansökan har lämnats till barn och 
utbildningsförvaltningen för beredning. 
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Den andra ansökan kommer från Skolgruppen i Visseltofta via Byalaget Wisseltofta 
vänner, Hembygdsförening samt föräldraförening och gäller uppstartskostnader för 
friskola, Visseltofta Naturskola. Skolgruppen har ansökt om tillstånd hos 
Skolinspektionen och ärendet kommer att behandlas där under våren. 

Förslaget är i detta läge att avvakta med beslut om bidrag till Skolgruppen tills dess att 
frågan om tillstånd att bedriva skolverksamhet är avgjord. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15. 

Ansökan från Wisseltofta Hembygdsförening 2021-12-17 

Ansökan från Skolgruppen/Wisseltofta Naturskola 2021-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 2012, § 89 om rutiner för Annie Svenssons gåva. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  
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Begäran om budgetmedel för volymökning i grundsärskolan 
Dnr KS/2022:31 600   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Barn och utbildningsnämndens budget utökas med 1 (en) miljon kronor.  

Finansiering sker genom att 1 (en) miljon kronor överförs från verksamhet 94008, KS 
tilläggsbudget. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör indirekt barn då det handlar om budgetmedel till grundsärskolan. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2021, § 81, om driftramar för budget 
2022. 

Utöver driftramarna för respektive nämnd så beslutades under finansförvaltningen även 
om budgetmedel för volymökning inom grundsärskolan på 1 (en) mnkr. Enligt beslutet 
ska detta budgetbelopp fördelas under budgetåret till nämnd efter verksamhetens 
igångsättning/konstaterad volymförändring. 

Beslut om budgetfördelning delegerades till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

I skrivelse från barn och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef lämnas en 
redogörelse över volymökningen för elever i grundsärskolan mellan januari 2021 och 
januari 2022.  

Bedömningen är att villkoret för att fördela det avsatta budgetbeloppet på 1 mnkr till barn 
och utbildningsnämnden är uppfyllt. 

Finansiering 

Finansiering sker genom att 1 mnkr överförs från verksamhet 94008 KS tilläggsbudget. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-02-15 

Skrivelse från barn och utbildningsnämndens ordförande Lars-Anton Ivarsson och 
förvaltningschef Eva Andersson 2022-01-13 

Kommunfullmäktiges beslut om driftramar 2022, 2021-09-27, § 81. 
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Barn och utbildning 
Eva Andersson, 0479 528108 
eva.andersson2@osby.se 

 
 

 
 

 

 Till KSAU 

 

Begäran om budgetmedel för volymökning i 
grundsärskolan 
Redovisning 
Barn- och utbildningsnämnden begär härmed budgetmedel för volymökning 
i grundsärskolan enligt beslut i Kommunfullmäktige om förutsättningarna 
för budgetram för 2022. 
 
Förutsättningarna för elever inskrivna i grundsärskolan i Osby kommun har 
förändrats kraftigt i en jämförelse för januari 2021 jämfört med januari 2022. 
Utöver nedanstående 25 elever finns ytterligare elever som är 
individintegrerade i den ordinarie grundskolan – 6 elever. 
 
                               Januari 2021                          Januari 2022 
 
Elevtal          12 elever              25 elever 
Personal          14,69 (inkl.träningsskola)      20,88 (inkl. träningsskola) 
 
Kostnad          7,2 miljoner                           10,9 miljoner 
 
 
 
Lars-Anton Ivarsson  Eva Andersson 
Ordförande    Förvaltningschef 
Barn-och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Riktlinjer styrdokument 
Dnr KS/2021:357 001   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer styrdokument, daterat 2021-11-24 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn direkt då det endast handlar om att fastställa en definition för vad 
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad 
som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten ska fungera som 
styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det viktigt att de är tydligt 
formulerade.  
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad som är 
styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur. 
Bifogat beslutsunderlag är en revidering av nuvarande Riktlinjer för styrdokument (2016) 
och ska gälla fram tills Kommunfullmäktige beslutar om ny styrmodell för Osby 
kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Styrdokument, riktlinjer, 2021-11-24 
 

 

 

 
Johanna Lindhe  Mia Johansson  
Administrativ Chef  Utvecklingsstrateg  
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Förvaltningschefer 

HR-chef 

Ekonomichef 

 

 



 

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

 
 

 
 
 
Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2021-11-24 
Framtagen av: Mia Johansson Dokumentansvarig: Administrativ chef 
Uppdaterad: Ersätter KS/2016:595 Diarienummer: KS/2021:357 
  Giltighetstid Tillsvidare 
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1 Styrdokument 
Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som 
beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. För att styrdokumenten 
ska fungera som styrinstrument och medverka till en god uppföljning är det 
viktigt att de är tydligt formulerade. Styrdokumenten ska kontinuerligt följas 
upp och utvärderas. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är 
begripliga och så få som möjligt. 
Syftet med Riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition för vad 
som är styrdokument samt att skapa en enhetlig struktur för hur de olika 
styrdokumenten förhåller sig till varandra. 
Policy 
En policy anger kommunens allmänna förhållningssätt till något, vilka 
värderingar och grunder som ska styra arbetet. En policy ska vara kortfattad 
och beskriver hur vi ska möta givna situationer. 
För att en policy ska fungera effektivt bör den sedan konkretiseras i andra 
styrdokument. 
En policy antas av kommunfullmäktige. 
 
Strategi 
En strategi anger inriktning, vägledning och prioriteringar som är 
kommunövergripande för att uppnå Osby kommuns vision och övergripande 
mål. Den anger hur verksamheterna ska agera får att nå ett visst resultat. 
Strategin anger dock inte konkreta åtgärder och aktiviteter. Dessa ingår 
istället i kompletterande riktlinjer eller rutiner. 
En strategi antas av kommunfullmäktige. 
 
Riktlinjer 
Riktlinjer kan ange både vad som ska uppnås och hur det kan uppnås. Syftet 
med riktlinjer är att reglera den befintliga verksamheten så att den bedrivs 
effektivt och med god kvalitet. Riktlinjer avser främst frågor som rör ren 
verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska ange 
ramarna för vårt handlingsutrymme. 
Riktlinjer antas av kommunfullmäktige, nämnd eller utskott. 
 
Rutiner 
Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss fråga ska hanteras. 
Rutinen ska tydligt visa vad som ska göras, när det ska göras och vem som är 
ansvarig för att det görs 
Rutiner beslutas av förvaltningschef. 
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2 Ansvariga 
I varje styrdokument ska det finnas angivet vilken nämnd eller förvaltning 
som ytterst ansvarar för dokumentet. 
För varje styrdokument ska det finnas en dokumentsansvarig roll som 
ansvarar för att styrdokumentet kommuniceras och hålls tillgängligt på 
kommunens interna och externa webbplats. Den dokumentansvarige bevakar 
att styrdokumentet följs upp årligen och revideras vid behov. Revideringar 
ska beslutas i respektive beslutsinstans. Samtliga styrdokument gäller 
tillsvidare om inget annat beslutats. 

Det är chefens ansvar att styrdokumentets innehåll är känt bland 
medarbetarna samt att det efterlevs i den egna verksamheten. 

Utformning 

För varje typ av styrdokument i Osby kommun används respektive 
dokumentmall för att skapa tydlighet och enhetlighet. 

Styrdokumenten ska formuleras på ett kort och tydligt sätt. 

Styrdokumenten ska inte innehålla upprepningar av författningar som 
belastar texten. Vid en eventuell konflikt mellan författning och kommunens 
styrdokument gäller författning. 

Registrering 

Efter att styrdokumentet antagits måste den slutgiltiga versionen registreras i 
kommunens ärendehanteringssystem.  

I ärendehanteringssystemet ska styrdokumentet klassificeras med rätt 
handlingstyp (policy, riktlinje, rutin) och handlingsstatusen styrdokument. 
Detta för att möjliggöra sökningar efter såväl samtliga styrdokument som 
efter respektive typ av styrdokument. 
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Revidering av taxa för kopiering och utskrifter 
Dnr KS/2022:100 040   

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunfullmäktige  

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förlag till kommunstyrelsen 

- Revidering av ”Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun” daterad den 16 
februari 2022, godkänns.  

- Kommunstyrelsen får besluta om redaktionella ändringar i taxan som ej avser 
taxeförändringar.  

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
I taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun, beslutad av kommunfullmäktige 30 
mars 2020, § 36 undanbes kontant betalning. Då kommunen enligt lag är skyldiga att ta 
emot kontantbetalning måste det göras en revidering av taxan som möjliggör 
kontantbetalning. Osby kommun uppmanar fortfarande att betalning görs via Swish och 
att i de fall det sker betalning kontant ska det i största möjliga mån vara jämna pengar för 
avgiften. Förvaltningen föreslår även att redaktionella ändringar av taxan som inte avser 
taxeförändringar i framtiden kan göras av kommunstyrelsen och inte behöver beslutas av 
kommunfullmäktige för ett effektivare och snabbare arbete. Förändringar i taxan är 
markerad med gul text. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse” Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun”, daterad den 16 
februari 2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson. 

Skrivelse ”Taxa för kopiering och utskrifter, Osby kommun”, daterad den 16 februari 
2022 från kommunsekreterare Robin Skoglund. 

 

 

 

 

  

Gunnar Elvingsson  Robin Skoglund  
Tf. Kanslichef  Kommunsekreterare  

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

Samtliga förvaltningar 
Kontaktcenter 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

 



 

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

 

Taxa för utskrifter och kopiering Osby kommun  
Policy 

 
 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige, § 36  Beslutsdatum: 2020-03-30 
Framtagen av: Robin Skoglund, 

Kommunsekreterare 
Dokumentansvarig: Kansliet 

Uppdaterad: 2022-02-16 Diarienummer: KS/2019:268, KS/2022:100 
  Giltighetstid Tills vidare 
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1 § Allmänt 
Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling av kommunen utan 
avgift. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmän handling kan 
kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. 
Kommunfullmäktige måste besluta om taxa för ändamålet innan avgift kan 
tas ut.  
Den som begär ut handlingar meddelas snarast möjligt om avgiften för deras 
ärende. 
Vid redaktionella ändringar som ej avser taxeförändringar kan detta 
dokument revideras av kommunstyrelsen. 

2 § Tillämpningsanvisningar 
Allmänheten har om så önskar rätt att få ta del av allmänna handlingar i 
myndighetens lokaler utan avgift. Vid delgivning av allmän handling i 
kommunens lokaler har vidare rätt att skriva av handlingen utan avgift. 
Avgift tas ut först när någon vill ha en kopia av handlingen.  
 
Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som inte tar mer än sjättedels 
arbetstimme att utföra skickas via e-post är kostnadsfria annars ska avgift tas 
ut enligt § 7. Det finns ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till 
elektronisk form för elektroniskt utlämnande. Om handlingar förs över från 
pappersform till elektronisk form ska en avgift tas ut likt för 
pappershandlingar enligt § 3. 

3 § Avgift för papperskopior av allmänna handlingar 
Avgift för kopior av allmänna handlingar tas ut enligt följande: 
 

Antal sidor (A4) Avgift 

Sida 1–9* Ingen avgift 

Sida 10 50 kronor 

Över 10 sidor  2 kronor per sida 

 
*Regeln om avgiftsfrihet för beställning upp till 9 sidor ska frångås om en 
person vid upprepade tillfällen återkommer med begäran om mindre än tio 
sidor från samma handling eller flera personer på ett systematiskt sätt 
beställer nio sidor var åt gången för att undgå avgiften. I fall enligt ovan ska 
samtliga uttag likställas som en och samma begäran. 

4 § Datorutskrifter 
För utskrifter i pappersform från Osby kommuns hemsida samt kommunens 
tillgängliga databaser ska avgift tas ut i enlighet med § 2. 
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Vid utskrift från annan plats än de ovan angivna ska en avgift tas ut på 2 
kronor per sida från och med första sidan.   

5 § Utskrift i färg 
Kommunen ska om annat än särskilda behov föreligger endast tillhandahålla 
svartvita utskrifter och kopior.  
Om allmänna handlingar, till del eller i sin helhet, inte kan utläsas i svartvitt 
format ska avgift tas ut enligt § 2. Bedömning får göras från fall till fall.  
Vid annat fall än ovan nämnda ska en avgift tas ut på 4 kronor per sida från 
och med första sidan.     

6 § Utskrift i annat format än A4 
Huvudinriktningen är att Osby kommun ska tillhandahålla kopior och 
utskrifter i formatet A4. Önskas ett annat format ska en avgift tas ut enligt 
följande:   
 

Format  Avgift 

A3 4 kr per sida 

A2 50 kronor per sida 

A1 80 kronor per sida 

A0 120 kronor per sida 

 

7 § Avgift övriga format, elektroniska/digitala medier 
 
Vid begäran att material lagras eller lämnas ut digitalt ska avgift tas ut enligt 
följande: 
Digitala handlingar via e-post 

Kopia  Avgift 

Digitala handlingar,> 1/6 
arbetstimme 

80 kr/påbörjad sjättedels 
arbetstimme 

  
Ljud och video 

Kopia Avgift 

CD-ROM 50 kronor 

DVD 100 kronor 

USB-minne 150 kronor (inklusive USB-minnet) 
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8 § När avgift inte ska tas ut 
Avgift ska inte tas ut för kopior och utskrifter av allmänna handlingar när 
andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för 
radio/tv/press, lokala fackföreningar i kommunen, kommunala bolag, 
nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom kommunen begär ut dem. 
 
Avgift ska inte tas ut när initiativet till utlämnande kommer från kommunen. 
Avsteg från taxan får göras om det finns särskilda skäl. 

9 § Betalning 
Avgift som understiger 50 kronor ska betalas via Swish. Avgift överstigande 
50 kronor betalas via Swish eller mot faktura. All betalning sker således 
kontantfritt. 
Avgift som understiger 50 kronor betalas kontant eller via Swish. Vid avgift 
överstigande 50 kronor går det även att betala mot faktura. Den som begär ut 
handlingar ska i den mån det går uppmanas att betala via Swish. Vid kontant 
betalning uppmanas det att i den mån det går ha jämna pengar för avgiften. 
Osby kommun tar, när avgift erlägges, samtidigt ut ersättning för 
portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt eventuell annan 
särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den 
begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 
Avgiften ska tillfalla kommunstyrelseförvaltningen, kansliet.
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Förslag till politisk organisation 2023-2026 
Dnr KS/2022:71 001   

 

Kommunledningsförvaltningen förslag till /Kommunfullmäktige/  

Förslag till beslut 

- 

Sammanfattning av ärende 

En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under perioden 
november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till politisk organisation för 
mandatperioden 2023-2026.  Eventuella förändringar i den politiska organisationen 
kommande mandatperiod träder, efter beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023. 

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en omvärldsanalys 
där den politiska organisationen i liknande kommuner redovisades för gruppen.  

Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor: 

- Nämnder och utskott; vilka nämnder ska finnas och hur ser deras ansvarområden 
ut 

- Antal ledamöter i nämnderna 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag som nu 
redovisas. 

Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att inga 
förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas de förslag som 
lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna. 

Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd få i uppdrag att 
anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och arbetsordningar till den nya 
organisationen. 

 

 

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1 -Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13. 

Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad 2022-02-13 

Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk organisation 
daterad 2022-02-14 

Ärende 

Inför mandatperioden 2023-2026 har en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från 
samtliga partier arbetat fram förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026. 
Arbetsgruppen har fokuserat på två huvudfrågor;  

- Nämnder och utskott (nämndstruktur) 

- Antal ledamöter i nämnderna  

Nämnder och utskott 

Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats i fyra olika förslag till nämndstruktur. I 
bilaga 1 redovisas organisationsskisser. 

- Förslag 1 – Oförändrad organisation nämnder och utskott 

o Antalet nämnder och nämndernas ansvarsområden förändras inte.  

- Förslag 2 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. Arbete- 
och välfärdsnämnden övertar ansvaret för frågor som handläggs av Arbete 
– och välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 3 – Arbete- och välfärdsnämnd inrättas och samhällsbyggnadsfrågor 
flyttas till Kommunstyrelsen 

o Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas och 
övertar ansvaret för de frågor som handläggs av Arbete – och 
välfärdsförvaltningen från Kommunstyrelsen. 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  

o I övrigt inga förändringar. 

- Förslag 4 – Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen 

o Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor vilket innebär att 
det i förslaget inte finns en Samhällsbyggnadsnämnd.  
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o I övrigt inga förändringar. 

 

Utöver ovanstående fyra förslag har följande delförslag lyfts i arbetsgruppen: 

o Utvalda strategiska frågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämndens till 
Kommunstyrelsen. Ytterligare utredning krävs för att definiera vilka frågor 
som kan vara aktuella.  

o Planfrågor flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Miljö- och 
byggnämnden. 

 

Antal ledamöter i nämnderna 

Följande förslag har lyfts i de diskussioner arbetsgruppen fört: 

- Antalet ledamöter och ersättare ändras inte. 

- Antalet ledamöter minskas i samtliga eller utvalda nämnder utifrån uppdragets 
omfattning. 

- Antalet ersättare i nämnderna och utskotten halveras. 

- Antalet ledamöter förändras om nämndens ansvarsområden ändras. 

Nuvarande antal ledamöter i nämnderna redovisas i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Beslutet skickas till  

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  
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Antal ledamöter och ersättare i nämnder och utskott – 
nuvarande organisation 

  
Ledamöter 

nämnd 
Ersättare 
nämnd 

Ledamöter 
utskott 

Ersättare 
utskott 

Kommunstyrelsen 13 13 5 5 
Barn- och utbildningsnämnd 9 9 4 4 
Hälsa- och omsorgsnämnd 9 9 4 4 
Samhällsbyggnadsnämnd 7 7 3 3 
Miljö- och byggnämnd 5 5 - - 
Överförmyndare 1 1 - - 
Valnämnd 7 7 - - 



Bilaga 1

Förslag till politisk organisation 2023-2026

-
nämnder och utskott

2022-02-13



Förslag 1-4 - nämndstruktur

• Samtliga förslag till nämndstruktur visar nuvarande antal 

ledamöter och ersättare och ska inte ses som nytt 

förslag till antal ledamöter och ersättare.

• I de fall nämnden/utskottet inte finns idag anges inte 

antal ledamöter.

2022-02-15 Sida 2



Kommunfullmäktige

Barn- och 
utbildningsnämnd 

(9+9)

Arbetsutskott(4+4)

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

(9+9)

Kommunstyrelse 
(13+13)

Arbetsutskott (5+5)

Personaldelegation 
(3+3)

Näringslivsråd (5+5)

Lokalt 
brottsförebyggande 

råd (2)

Samhällsbyggnadsn
ämnd (7+7)

Arbetsutskott (3+3)

Miljö- och 
byggnämnd (5+5)

Överförmyndare 
(1+1)

Valnämnd

(7+7)

Valberedning

Revision

Tillfälliga beredningar

Ärendeberedning
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Plangrupp

Samordnings

-grupp

Förslag 1
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Barn- och 
utbildningsnämnd 

(9+9)

Arbetsutskott

(4+4)

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

(9+9)

Arbete- och 
välfärdsnämnd 

(x+x)

Arbetsutskott 
(x+x)

Kommunstyrelse 
(13+13)

Arbetsutskott 
(5+5)

Personaldelegatio
n (3+3)

Näringslivsråd 
(5+5)

Lokalt 
brottsförebyggand

e råd (2)

Samhällsbyggnad
snämnd (7+7)

Arbetsutskott 
(3+3)

Miljö- och 
byggnämnd (5+5)

Överförmyndare 
(1+1)

Valnämnd

(7+7)

Valberedning

Revision

Tillfälliga beredningar

Ärendeberedning
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Samordnings

-grupp

Förslag 2
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Personaldelegation 
(3+3)

Näringslivsråd (5+5)

Lokalt 
brottsförebyggande 

råd (2)

Arbete- och 
välfärdsnämnd (x+x)

Arbetsutskott (x+x)

Miljö- och 
byggnämnd (5+5)

Överförmyndare 
(1+1)

Valnämnd

(7+7)

Valberedning

Revision

Tillfälliga beredningar

Ärendeberedning
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Bilaga 3 - Beskrivning av möjliga konsekvenser av 
förslag till politisk organisation 2023-2026 

Förslag 1 
Förslag 1 innebär att nuvarande politiska organisation behålls och därmed 
görs inga förändringar. 
 

Förslag 2 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 

- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 
förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Förslaget innebär relativt många nämnder jämfört med liknande 
kommuner.  

- Antalet nämnder ökar vilket ger fler ledamöter och därmed platser att 
tillsätta samt högre kostnader för arvoden. 

- Fler nämnder kräver mer administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 

Förslag 3 
Arbete- och välfärdsnämnd med tillhörande arbetsutskott inrättas. 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Oförändrat antal nämnder och platser att tillsätta. 
- En Arbete- och välfärdsnämnd ger ökade möjligheter för 

förtroendevalda att fördjupa sig i Arbete och välfärds lagstiftning och 
ärenden. 

- Kommunstyrelsen hanterar inte Arbete och välfärds ärenden.  
o Minskat behov av detaljkunskap i arbete- och välfärdsfrågor. 

- Kommunstyrelsen hanterar Samhällsbyggnadsärenden. 
o Kräver djupare detaljkunskaper i Samhällsbyggnadsärenden 

hos Kommunstyrelsens ledamöter. 
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o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 
sammanträden 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

 
 

Förslag 4 
Samhällsbyggnadsfrågor organiseras under Kommunstyrelsen. 
 
Följande möjliga konsekvenser har identifierats: 
 

- Färre nämnder. 
- Kommunstyrelsen hanterar fler ärenden och uppdraget blir mer 

omfattande. 
o Kräver djupare detaljkunskaper hos Kommunstyrelsen 

ledamöter i Samhällsbyggnadsfrågor 
o  Mer tid behöver avsättas till Kommunstyrelsens 

sammanträden 
 

- Ökad insyn för Kommunstyrelsen i samhällsbyggnadsfrågor 
- Samhällsbyggnadsärenden passerar färre instanser i de fall ärendet 

ändå kräver hantering i Kommunstyrelsen 
o Kortare ärendeflöden och snabbare hantering 
o Snabbare återkoppling till invånare 

- Färre nämnder kräver färre administrativa resurser för hantering av 
sammanträden, utskick med mera. 
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Ekonomienheten 

Leverantörsreskontra, leverantörsbetalningar 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll att vi 
betalar till rätt 
leverantör 
Kontroll görs av 
leverantörsfakturans 
uppgifter mot 
betalningsuppgifter. 

Stickprov, maj och 
oktober  Ja  Godkänd Ökad mängd e-

fakturor 

Kontroll att vi betalar till rätt leverantör 

Stickprovskontroll har gjorts av nya och ändrade leverantörsupplägg under oktober månad. 
Totalt fanns 22 nya leverantörer och 42 ändrade leverantörer. Totalt kontrollerades 13% av 
dessa. Ingen avvikelse fanns mellan leverantörens betalningsuppgifter och leverantörsfakturans 
uppgifter. 

Budgetuppföljning 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
prognosers 
överensstämmelse 
med utfall 
Kontroll och 
uppföljning 
genomförs för den 
ekonomiska  
uppföljningens 
prognoser 

Kontroll genomförs 
vid delårsrapport 
och årsbokslut där 
prognoserna jämförs 
med med redovisat 
belopp. Även 
orsaker till 
eventuella 
avvikelser gås 
igenom 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av prognosers överensstämmelse med utfall 

Jämförelse har gjorts mellan 2020 och 2021 när det gäller rapporterade budgetavvikelser i 
prognos jämfört med bokslut. Detta gäller såväl totalt för nämnderna som för enskild nämnd. 
Jämförelsen visar att avvikelserna är betydligt mindre 2021. Rutinen för uppföljning och prognos 
har setts över, särskilt inom barn och utbildningsförvaltningen. 
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HR-avdelning 

Andel felaktig lön 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Andel felaktiga 
löner 
Görs av 
lönekonsulter 
löpande varje 
månad och följs 
upp %. 

Uppföljning sker från 
öppnad löneperiod 
till stäng löneperiod 
och av lönekonsult 
på deras respektive 
område. Man fyller i 
ett dokument 
"pinstatistik" när vi 
får information om 
en felaktighet, var i 
verksamheten samt 
vem. Dessa fel sätt 
därefter i förhållande 
till antal 
lönespecifikationer 
den aktuella 
månaden och vi får 
då ett % tal som 
visar andelen 
felaktiga löner. Med 
ovan uppföljning kan 
vi identifiera 
felorsaker och vidta 
direkta åtgärder. 

 Ja  Godkänd Återkoppling till 
berörd chef gällande 
felaktighet i 
underlag för att 
eliminera felaktighet 
framöver. Processen 
kommer även att 
förändras i samband 
med implementation 
av Nytt Hr-system då 
anställningsavtal 
kommer att 
upprättas direkt i 
HR-Systemet och 
med 
filtreringsmöjligheter 
att förhindra 
felaktigheter. Samt 
även en 
automatiserad 
verifieringsmöjlighet 
innan avtal signeras 
av alla parter. Info till 
berörda 
verksamheter 
gällande vikten av 
att leverera 
underlagen i tid till 
löneenheten. Lön 
arbetar mer 
proaktivt ut i 
verksamheterna med 
info om tidplanen för 
ovan och därefter får 
konsekvenserna 
komma. 

Andel felaktiga löner 

Utfall på tertial 3 för 2021 är för Osby kommun 97,71% andel korrekta löner och för Östra 
Göinge kommun 100%. Vårt mål tal är 98%. Utfall Östra Göinge är inget vi tyvärr kan använda 
då de på grund av av införande av ny funktionalitet inte kunnat prioritera sin uppföljning på 
grund av extremt hög arbetsbelastning. 

Tittar vi då på Osby så är merparten av felaktigheterna kopplat till sent inkomna underlag 

Godkänner då vi informerat om att underlagen måste komma in i tid till löneenheten. 
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Andel korrigerade poster till lön 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Andel korrigerade 
poster 
Görs av 
lönekonsulter 
löpande varje 
månad och följs 
upp %. 

Uppföljning sker från 
öppnad löneperiod 
till stängd löneperiod 
och av lönekonsult 
på deras respektive 
område. De fyller i 
ett dokument 
"pinstatistik" 
gällande felaktigt 
underlag/uppgift, var 
i verksamheten samt 
vem som skickat in 
den. Skickar den 
åter för korrigering. 
Dessa fel sätt 
därefter i förhållande 
till antal 
lönespecifikationer 
den aktuella 
månaden och vi får 
då ett % tal som 
visar andelen 
korrigerade poster 
till lön. Med ovan 
uppföljning kan vi 
identifiera 
felaktigheter otydliga 
processer och vidta 
direkta åtgärder. 

 Ja  Godkänd Lönechef har haft 
genomgång på 
Lönemöten/APT för 
att säkerställa att 
lönespecialister i 
ÖG förstår vikten av 
att fylla i underlaget 
och nyttan med vår 
uppföljning. 
Säkerställt att alla 
förstår hur man 
skall fylla i och 
även tydliggjort i 
instruktionen i 
respektive 
dokument för att 
ytterligare 
förtydliga rutinen. I 
Osby har 
återkoppling skett 
till berörda gällande 
sena underlag och 
att dessa måste 
komma i tid annars 
kommer vi inte 
kunna hantera dem 
till rätt 
lönekörningsperiod. 

Andel korrigerade poster 

Utfall Osby kommun andel korrigerad poster är 99,17%. Andel rätt underlag ar ökat kopplat till 
att vi följer upp per månad och agerar tillbaka till verksamheterna så att man korrigerar 
felaktigheterna i underlag, info i källan. 

När det gäller Östra Göinge har vi inget utfall då de har på grund av av införandet av ny 
funktionalitet inte haft möjlighet att prioritera denna arbetsuppgift, tyvärr. 

Trots ovan godkänner jag månaden då vi aktivt arbetar med att återkoppla felaktigheter men har 
inte fyllt i det. 
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Administrativ avdelning 

Bristande kunskap om rutiner vid hot och våld-situationer 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Öka 
medvetenheten 
hos anställda 
kommer att 
genomföras innan 
årskiftet. 

Genomgångar och 
scenarioövningar  Ja  Godkänd Genomgångar av 

möjliga hot och 
våldshändelser om 
möjligt genomföra 
fysiska 
scenarioövningar 

Öka medvetenheten hos anställda 

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har inga fysiska scenarioövningar 
genomförts, då dessa innefattar flera förvaltningar. Kontaktcenterpersonalen har talat om olika 
sorters hotfulla situationer som kan förekomma och hur man ska hantera dessa. Det har 
utformats ett stöddokument för bemötande av Besök- Försändelse- Hot och våld som finns 
uppsatt så att man lätt kan ta stöd av denna. 

 

Obehöriga personer i kommunhuset 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Genomgång med 
Kontaktcenter 
 

kontroll gentemot 
vårt besökssystem  Ja  Ej godkänd Öka 

medvetenheten 
hos anställa 
angående risken 
med obehöriga i 
huset 

Genomgång med Kontaktcenter  

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 har det inte varit tillåtet med externa 
besökare i kommunhuset, vilket har försvårat uppföljningen av kontrollmomentet. Det pågår ett 
säkerhetsarbete mellan de olika förvaltningarna, för att kunna leda de som inte har sin ordinarie 
arbetsplats i kommunhuset till kontaktcenter för inskrivning och manuell insläppning till 
kommunhuset. 
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Räddningstjänsten 

Arbete på väg vid insats 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll mot 
framtagen rutin 
Kontrollera att det 
finns en rutin för 
arbete på väg 

Kontroll mot beslut. 
Att innehållet är 
uppdaterat och 
relevant. 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av 
utbildning 
Kontroll att personal 
är utbildad och övad 

Kontroll mot 
övningsregistrering  Ja  Godkänd  

Kontroll mot framtagen rutin 

Vid tidpunkt för delårsrapporteringen i augusti fanns inte rutinen dokumenterad. Dokumentation 
skulle utföras under sista tertialet 2021. Vid årsskiftet finns utkast till rutin men kan inte 
färdigställas innan MSB.s vägledning framtagen. 

Kontroll av utbildning 

Övning har genomförts och detta finns registrerat i räddningstjänstens verksamhetssystem 
Daedalos. 

 

Utryckningskörning 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av utbildning 
Kontrollera att 
personalen har 
utryckningsförarutbildning 

Kontroll mot 
övningsregistrering  Ja  Godkänd  

Kontroll av utbildning 

Övning har genomförts och detta finns registrerat i räddningstjänstens verksamhetssystem 
Daedalos. 
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Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutin 
Kontrollera att det 
finns framtagen rutin 

Kontroll mot beslut. 
Att innehållet är 
uppdaterat och 
relevant 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av rutin 

Dokumenterad rutin för hantering av utrustning finns. 
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Arbete och välfärd 

För sent betalda fakturor 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
försenade fakturor 
Kontroll av antal 
fakturor som betalas 
för sent och medför 
förseningsavgift. 

Kontroll i 
ekonomisystemet i 
november 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av försenade fakturor 

Förvaltningen har under 2021 inte några räntekostnader för leverantörsfakturor. Detta tyder på 
att fakturor betalats i tid. Finner inga skäl att vidta åtgärder. 

 

Risker i samband med ensamarbete 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete. 
Gå igenom befintliga 
riskbedömningar för 
ensamarbete. Vid 
behov ta fram 
riskbeödmning. 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete. 

I samarbete med Kontaktcenter har socialtjänsten en plan för hot och våld. I denna har 
ensamarbete kartlagts som en ökad risk för hot och våld. Det finns en rad åtgärder man som 
enskild kan göra för att minska risken för hot och våld och medarbetare ska tillämpa angivet 
förhållningssätt. 

Vuxenutbildningen har under hösten 2021 arbetat fram en rutin för ensamarbete som gäller för 
all personal. 

Osby kommun Kompetensa har en plan för Hot och våld, men har valt att arbeta fram en 
separat rutin för ensamarbete. 

  

  



Intern kontroll uppföljning 2021 10(25)

Risk att det inte finns gemensamma rutiner för studie- och 
yrkesvägledning grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutiner 
för studie- och 
yrkesvägledning 
 

Fullständig kontroll  Nej  Ej godkänd Framtagande av 
handlingsplan för 
implementering av 
huvudmannaplan 
Studie- och 
yrkesvägledning 

Kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning 

Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antogs i kommunstyrelsen 10 november 
2021. Huvudmannaplanen är framtagen tillsammans med barn och utbildning och har även 
antagits i barn och utbildningsnämnden under hösten. Implementering av denna ska påbörjas 
under våren och i samband med det ska rutiner tas fram. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen antog ingen plan för inter kontroll avseende Arbete och välfärds verksamhet 
inför 2021. Förvaltningen har använt sig av de interna kontrollpunkter som antogs av hälsa och 
välfärdsnämnde respektive barn och utbildningsnämnden och som hade bäring på 
förvaltningens verksamheter. Två av tre interna kontrollpunkter bedöms godkända och inga 
övriga åtgärder bedöms behöva vidtas. Den tredje punkten som avser rutiner för studie- och 
yrkesvägledning kan inte betraktas som godkänd. Vad gäller den punkten finns sedan 
november ett politiskt styrdokument utifrån vilket lämpliga rutiner ska arbetas fram under våren. 
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Miljö och byggnämnd 

Rättssäkerhet 
Riskvärde 

 8 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Korrekta beslut 
Kontrollera att 
besluten är juridiskt 
korrekta. 

5 slumpmässigt 
utvalda beslut 
kontrolleras. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

5 slumpmässigt utvalda beslut är kontrollerade, 3 bygglov och 2 miljöärenden. I ett ärende 
avseende ett bygglov har felaktigt angivits att beslutet ej strider mot detaljplan. Ärendet är från 
början på året. 

Ingen åtgärd har bedömt behöva vidtagas eftersom nu gällande organisation och de rutiner som 
nu tillämpas säkerställer att sannolikheten för att ett liknande fel skulle kunna uppstå igen är 
mycket låg. 

Delegationsanmälan och rapportering, miljö 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Delegationsordning, 
miljö 
Kontroll att 
delegationsbeslut är 
fattade i enighet med 
delegationsordningen 
och att de 
rapporterats till MBN. 

10 slumpvis utvalda 
stickprov. Kontrollera 
mot 
delegationsordningen 
och att besluten 
rapporterats till MBN. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

10 slumpmässigt utvalda ärenden kontrollerade. Inga avvikelser noterade. 

 

Delegationsanmälan och rapportering, bygg 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Delegationsordning, 
bygg 
Kontroll att 
delegationsbeslut är 
fattade i enighet med 
delegationsordningen 
och att de 
rapporterats till MBN. 

10 slumpvis utvalda 
stickprov. Kontrollera 
mot 
delegationsordningen 
och att besluten 
rapporterats till MBN 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

10 slumpvis utvalda ärenden kontrollerade. Inga avvikelser noterade. 
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Ledtid bygglovsärenden 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av ledtid 
bygglov 
Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 

Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 
gällande samtliga 
bygglov. Redovisas 
som genomsnittligt 
antal dagar. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga bygglovsärenden är 15 dagar. 

 

Ledtid enskilda avlopp 
Riskvärde 

 4 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av ledtid 
enskilda avlopp 
Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 

Kontrollera tiden 
från kompletta 
handlingar till beslut 
gällande samtliga 
enskilda avlopp.. 
Redovisas som 
genomsnittligt antal 
dagar. 

 Ja  Godkänd Ingen åtgärd 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden är 9 dagar. 
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Samhällsbyggnad exkl VA 

Hyresdebitering 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
hyreskontrakt, att 
rätt hyra debiteras 
 

Stickprov 5 avtal  Ja  Godkänd  

Kontroll av hyreskontrakt, att rätt hyra debiteras 

Samtliga externa hyresavtal är genomgångna och stämmer överens med fakturering och 
indexhöjning. 

 

Inköp fastighet 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontrollera att 
gällande 
inköpsrutiner följs 
och att inköpen 
följer villkoren i 
ramavtalen. 
 

Stickprov 5 avtal  Ja  Godkänd  

Kontrollera att gällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i 
ramavtalen. 

Stickprov har skett av fem inköp inom fastighet och har gåtts igenom. Samtliga fem inköp har 
stämts av mot delegationsordningen och beslut har fattats på rätt nivå, Tjänsteperson, 
Samhällsbyggnadsnämnd och Kommunfullmäktige. Förutom denna kontroll har kontroll av 
leverantörer skett om inköp till fastighet har skett utanför ramavtal. Inköp har skett där ramavtal 
har saknats inom inköpsområdet. Exempelvis reservdelar maskiner hos Mekonomen, inköp 
virke på XL bygg med mera. Samtliga inköp har understigit direktupphandlingsgränsen som 
ligger på 615 312 kr. 
 
Diskussioner kommer att genomföras med upphandlingen hur ovanstående inköp ska hanteras, 
där årsinköpen ligger under direktupphandlingsgränsen och ramavtal saknas. Inköpen bedöms 
vara ringa med snittkostnad på under 4 000 kr per tillfälle, dock saknas dokumentation för varför 
inköpet varit nödvändigt. 
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Fakturering VA-avgifter 
Riskvärde 

 8 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
abonnentuppgifter 
så de är 
fullständiga och 
korrekta 
 

Stickprov  Ja  Godkänd  

Kontroll av abonnentuppgifter så de är fullständiga och korrekta 

24860 = Kyrkhulsvägen 45 betalar för S, V, 1 lgh-avg 

22263 = Gisslaboda 624 betalar för Uppskattad förbrukning S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

21056 = Odengatan 2 betalar för S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

25162 = Hasslarödsvägen 9, betalar S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

20027 = Västra Storgatan 25 A-B betalar för S, V, Dg, Df, 9 lgh-avg. 

25176 = Fabriksgatan 4, Obebyggd tomt 

22019 = Baldersgatan 4 betalar för S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

24827 = Toftavägen 3 betalar för S, V, 1 lgh-avg. 

24823 = Byavägen 45 Hökön, betalar för S, V, Dg, Df, 1 lgh-avg. 

23503 = Brunnsgatan 10, S, V, Dg, Df, 2 lgh-avg. 

 

Kontanthantering 
Riskvärde 

 6 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
insättningar av 
kontanta medel 
sker minst en gång 
per månad 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Säkerställa att insättningar av kontanta medel sker minst en gång per månad 

Försäljningen har under året varit mycket begränsad 
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Vikarieanskaffning samt övertidsuttag 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
rutinen är känd och 
används 
 

Kontroll tillsammans 
med ansvariga 
kockar och 
lokalvårdschef 

 Ja  Godkänd  

Säkerställa att rutinen är känd och används 

Rutinen följs, kostnaderna för vikarier och övertid är låga 

 

Upphandling: - byggentreprenad 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Genomgång av 
under året utförda 
upphandlingar. 
 

Stickprov 3 
upphandlingar  Ja  Ej godkänd  

Genomgång av under året utförda upphandlingar. 

Genomgång av samtliga byggupphandlingar har skett. Upphandlingsunderlaget har vid två 
tillfällen inte säkerställts hålla den kvalité som Osby kommun eftersträvar. Det gäller 
upphandlingen av tre LSS bostäder samt upphandlingen gällande grundskola, förskola och 
idrottshall. 
 
Bristerna har resulterat i att upphandlingarna tvingats avbrytas och göras om. Där bristen varit 
att kraven för byggnationerna varit orimligt högt ställda. En handlingsplan har påbörjats och 
tydliga rutiner och riktlinjer ska framtagas för att säkerställa att denna brist ej återupprepas. 

 

Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastighet. 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Alla avrop mot 
ramavtalsentreprenörer 
skall vara skriftliga och 
dokumenteras. 
 

Stickprov 5 avrop  Ja  Godkänd  

Alla avrop mot ramavtalsentreprenörer skall vara skriftliga och dokumenteras. 

Fem stickprov har genomförts för avrop överstigande 500 000 kr. Samtliga kontrollerade avrop 
är skriftliga med tillhörande underlag såsom ritningar, ÄTA-hantering samt fakturering. 
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Beställningsrutiner 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
avtal för 
upphandling följs 
 

Kontroll tillsammans 
med ansvariga 
kockar och 
lokalvårdschef 

 Ja  Godkänd  

 

Verkställande av beslut från nämnden 
Riskvärde 

 8 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av att 
nämndsbeslut 
verkställs 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av att nämndbeslut verkställs 

Se bilaga 1 med uppföljning av internkontroll gällande verkställighet av nämndens beslut 2020-
07-17 tom 2021-09-30. 

 

Verkställande av beslut från KF 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av att 
beslut som KF tagit 
verkställts 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av att beslut som KF tagit verkställts 

Se bilaga 2. 

 

Besiktning lekplatser 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
besiktning 
genomförts på 
samtliga lekplatser 
utifrån framtagna 
rutiner. 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  
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Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna 
rutiner. 

Samtliga lekplatser är besiktigade under 2021 av utbildad personal. Besiktningsanmärkningar är 
åtgärdade under 2021. 

 

Funktionskontroll av badplatser 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
funktionskontroll 
genomförts på 
samtliga 
badplatser. 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser. 

Provtagningsplanen har följts samt extra provtagningar har skett vid de tillfällen vattenproverna 
visat otjänligt. Innan badsäsongens öppnande har badplatserna genomsökts av dykare för att 
säkerställa att inga föremål finns under vattnet. 

 

Specialkost 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
rutinen är känd och 
används 
 

Kontroll tillsammans 
med ansvariga 
kockar 

 Ja  Godkänd  

Säkerställa att rutinen är känd och används 

Revidering av samtliga egenkontrollpärmar har gjorts under året, dessa har kontrollerats och 
godkänts av livsmedelsinspektör. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Risker i samband med ensamarbete inom kultur och fritid 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete inom 
kultur- och 
fritidsenheten 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete inom kultur- och fritidsenheten 

Frågan kontrolleras regelbundet i samband med skyddsronder och diskuteras på 
arbetsplatsträffar. Ensamarbete förekommer på grund av att verksamheten kräver 
öppethållande under morgontid, kvällstid och helger och för att de personalresurser som finns 
inte räcker till att bemanna biblioteksfilialer, simhallar och ishall. 

Det görs regelbundna kontroller över skalskydd och säkerhetsrutiner för att säkerställa 
säkerheten i barn och utbildningsförvaltningens lokaler. På bibliotek och simhallar finns det 
personlarm. 

 

Risker i samband med ensamarbete inom förskolan  
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete inom 
förskolan 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete inom förskolan 

Områdeschefen säkerställer så att rutinen följs november månad. 

* Vid inrättande av ett ensamarbete sker en riskbedömning och skyddsombudet underrättas. 
Visar riskbedömningen att det är olämpligt att utföra arbetet som ensamarbete, skall det inte 
utföras som sådant. 
• Den som utför ensamarbete får information om hur man påkallar hjälp och har tillgång till 
lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. 
• Upptäcker den som utför ett ensamarbete en ökad risk, skall arbetet avbrytas och närmaste 
arbetsledare kontaktas. 
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Risker i samband med ensamarbete inom grundskolan 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker 
med ensamarbete 
inom grundskolan 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker med ensamarbete inom grundskolan 

Områdeschefen säkerställer så att rutinen följs vid läsårsstart. 

* Vid inrättande av ett ensamarbete sker en riskbedömning och skyddsombudet underrättas. 
Visar riskbedömningen att det är olämpligt att utföra arbetet som ensamarbete, skall det inte 
utföras som sådant. 
• Den som utför ensamarbete får information om hur man påkallar hjälp och har tillgång till 
lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. 
• Upptäcker den som utför ett ensamarbete en ökad risk, skall arbetet avbrytas och närmaste 
arbetsledare kontaktas. 

 

Risker i samband med ensamarbete inom gymnasie/vux 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av risker i 
samband med 
ensamarbete inom 
gymnasieskolan 
och 
vuxenutbildningen 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av risker i samband med ensamarbete inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen 

Gymnasieskolorna har numera en rutin för Ensamarbete. Områdeschefen säkerställer så att 
rutinen följs vid läsårsstart. 

* Vid inrättande av ett ensamarbete sker en riskbedömning och skyddsombudet underrättas. 
Visar riskbedömningen att det är olämpligt att utföra arbetet som ensamarbete, skall det inte 
utföras som sådant. 
• Den som utför ensamarbete får information om hur man påkallar hjälp och har tillgång till 
lämpligt tekniskt kommunikationsmedel. 
• Upptäcker den som utför ett ensamarbete en ökad risk, skall arbetet avbrytas och närmaste 
arbetsledare kontaktas. 
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Risk för att personuppgifter inte behandlas i enlighet med den 
dataskyddsförordningen 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Säkerställa att 
personuppgifter 
behandlas enligt 
dataskyddsförordningen 
 

Stickprov  Ja  Godkänd  

Säkerställa att personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Fortsatt information och implementering av riktlinjer och rutiner för nyanställda. 
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas nu enligt gällande rutin. 

 

Risk med att det inte finns gemensamma rutiner för studie- och 
yrkesvägledning inom grundskola och gymnasie/vux 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutiner 
för studie- och 
yrkesvägledning 
inom grundskola 
och gymnasie/vux 
 

Fullständig kontroll  Ja  Godkänd  

Kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning inom grundskola och 
gymnasie/vux 

Huvudmannaplan för gemensam studie- och yrkesvägledning inom grundskola, gymnasieskola 
och vuxenutbildning är beslutad och arbetas med i verksamheterna. 

 

Risk för att säkerheten inte kan uppfyllas i Barn- och 
utbildningsförvaltningens lokaler 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av skalskydd 
och säkerhetsrutiner 
inom barn- och 
utbildningsförvaltningens 
lokaler 
 

Stickprov  Ja  Godkänd  
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Kontroll av skalskydd och säkerhetsrutiner inom barn- och 
utbildningsförvaltningens lokaler 

Barn- och utbildningsnämnden 

Pågående arbete där även säkerhetssamordnare och Samhällsbyggnad är delaktiga. I de 
nybyggda lokalerna och där behoven är stora finns numera skalskydd. 
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Hälsa och omsorgsnämnden 

För sent betalda fakturor 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
försenade fakturor 
Kontroll av hur 
många fakturor som 
betalas för sent och 
som ger 
förseningsavgift 

Kontroll i 
ekonomisystemet 
juni och november 

 Ja  Godkänd Information till 
berörda kring 
kontering. 

Kontroll av försenade fakturor 

I genomgången hittas endast 1 700 kronor i förseningsavgifter, vilket får betraktas som godkänt. 
Dock råder viss tveksamhet kring konteringen av dessa påminnelseavgifter. Delar kan ha 
bokförts fel varför information ska spridas om den korrekta konteringen. 

I slutet av november har endast 500 kronor betalats i ränta på leverantörsskulder vilket tyder på 
att rutinerna kring fakturabetalning fungerar väl. 

 

Semesterförläggning och flextiduttag 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av 
semesteruttag 
Genomgång av 
kvarstående 
semester 

Genomgång av 
semesteruttag för 
varje medarbetare i 
september 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av flextid 
Avstämning av 
flexuttag för chefer 

Kontrollera varje 
chefs flexbank varje 
kvartal 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av semesteruttag 

Majoriteten har tagit ut sina semestrar, ett fåtal sjuksköterskor har inte lyckats. 

Kontroll av flextid 

Förvaltningschef och områdeschefer har kontrollerat och påmint chefer om uttag av flextid. 
Flera har minskat flextiden under vår och sommar. 
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HSL-dokumentation 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av HSL-
dokumentation 
Kontroll av att HSL-
dokumentation görs 

Stickprovskontroll 
var 10:e vårdtagare 
på SÄBO varje 
kvartal 

 Nej  Ej godkänd Införande av 
system är precis 
påbörjat. 
Uppföljning av 
kontrollmål skjuts 
upp till 2022 

Kontroll av HSL-dokumentation 

Har ej kunnat genomföras på grund av att införandet av nytt verksamhetssystem flyttats fram till 
hösten. 

 

Rutin för delegering HSL 
Riskvärde 

 9 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Rutin för 
delegering och 
ansvarsfördelning 
Genomgång av rutin 
och ev revidering av 
rutin samt förankring 
i verksamheten 

Direktåtgärd genom 
genomgång med 
HSL-personal och 
enhetschefer under 
februari-april, 
rapporteras i juni 

 Ja  Godkänd  

Rutin för delegering och ansvarsfördelning 

Delegationsriktlinjen uppdaterad i MAS-riktlinjerna. Information på APT ssk. 

 

Genomförandeplan SoL 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av mätbara 
mål i 
genomförandeplan 
Kontrollera om 
målen i 
genomförandeplanen 
stämmer överens 
med målen i 
biståndbeslut 

Stickprovskontroll av 
var 10:e ärende som 
är upprättade i IBIC-
modulen juni och 
januari 

 Nej  Ej godkänd Införande av 
modulen har 
påbörjats men är 
försenad. 
Internkontrollmål 
följs upp under 
2022. 

Kontroll av mätbara mål i genomförandeplan 

Förutsättningen att kunna följa upp om målet är uppnått är att vi har en fungerande modul i vårt 
verksamhetssystem. Det har vi tyvärr inte för tillfälle; beroende på att vårt verksamhetssystem 
inte är implementerat till fullo. 
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Privata medel 
Riskvärde 

 12 

Kontrollmoment Metod Genomförd Bedömning Åtgärd 

Kontroll av rutin 
för privata medel 
på SÄBO 
Kontrollera att 
rutinen för privata 
medel följs 

Kontroll att 
överenskommelse 
finns 
Kontroll att 
kassabok signeras 
av två personer 
Stickprov var 10:e 
boende på SÄBO 
Kontrollgenomför 
juni och januari 

 Ja  Godkänd  

Kontroll av rutin för privata medel på SÄBO 

Privata medel har gåtts igenom. Rutinen följs till största del. Någon påminnelse i ett moment har 
brustit men där har verksamheten gjort insatser så att rutinen följs. 
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Sammanfattning samtliga nämnder 

Överlag redovisar samtliga nämnder en godkänd uppföljning av intern kontroll 2021. Samtliga 
nämnder har arbetat med riskanalys i en bruttorisklista och merparten av nämnder har gjort 
uppföljning även till delårsbokslutet 2021.  

De kontrollmoment som ej blivit godkända vid uppföljningen är kontrollmomentet kopplats till 
risken obehöriga personer i kommunhuset (kommunstyrelsen). På grund av pandemin har 
uppföljningen varit svår att genomföra, men det pågår ett säkerhetsarbete och kontrollmomentet 
kvarstår även 2022. Även kontrollmomentet kontroll av rutiner för studie- och yrkesvägledning 
(arbete och välfärd) anses ej vara godkänt, då en rutin håller på att arbetas fram och kommer 
implementeras under 2022. Kontrollmomentet upphandling byggentreprenad 
(samhällsbyggnadsnämnden) får inte godkänt då upphandlingarna har avbrutits på grund av att 
upphandlingsunderlaget inte haft en kvalitet som Osby kommun eftersträvar. En handlingsplan 
har påbörjats för att säkerställa att detta inte upprepas. Två kontrollmoment i Hälsa- och 
omsorgsnämndens interna kontrollplan får inte godkänt vid uppföljning då införande av ett 
verksamhetssystem förenats och gjort att uppföljningen inte har kunnat genomföras. Därför 
kvarstår kontrollmomenten även under 2022. 

I det fortsatta arbetet med intern kontroll bör nämnderna beakta att mer tydligt redovisa vilka 
åtgärder som vidtas för att uppnå respektive kontrollmål. Det behöver även säkerställas att 
uppföljning göras två gånger per år av samtliga nämnder. Inför kommande års interna 
kontrollarbete (2023) bör kommunstyrelsen överväga att ta fram några kommunövergripande 
kontrollpunkter, då många kontrollpunkter sträcker sig över samtliga förvaltningar och 
nämnder. 
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Intern kontroll 2021 
Dnr KS/2021:5 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunstyrelsen  

 Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens 
uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en tillfredsställande intern kontroll 
2021.  

 Styrelsen och nämnderna ska beakta följande i det fortsatta arbetet med intern 
kontroll: 

Väsentliga åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som 
framkommer ska tydligt framgå av nämnds beslut om intern kontroll 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 
 

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll ska så långt som möjligt säkerställa att verksamheten når sina mål, att 
information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig och rättvisande, att verksamheten 
efterlever lag, regler och avtal. Den interna kontrollen ska bidra till att fel och brister 
förebyggs, upptäcks och åtgärdas. 

I kommunallagen 6 kap. 6 § finns bland annat lagstiftning om nämndernas ansvar för att 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet. 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2021 
för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och kommunala helägda bolag. 

http://www.osby.se/
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Några större avvikelser har inte konstaterats i nämndernas rapporter, följande noteringar 
har gjorts: 

 Samtliga nämnder arbetar med en riskanalys för att ta fram bruttorisklista för val 
av internkontrollpunkter. Från denna lista väljs sedan de mest angelägna punkterna 
ut punkter för intern kontroll. 

 Redovisning av intern kontroll har i år för de flesta nämnder även skett i samband 
med delårsrapporten i augusti. 
 

Något som kan ytterligare förbättras i är den interna kontrollen är förtydligande av de 
åtgärder som vidtagits eller ska vidtas utifrån de avvikelser som framkommer i den 
interna kontrollen. Inför kommande års interna kontrollarbete (2023) bör 
kommunstyrelsen överväga att ta fram några kommunövergripande kontrollpunkter, då 
många kontrollpunkter sträcker sig över samtliga förvaltningar och nämnder. 
 

 

Beslutsunderlag 

Rapport - Intern kontroll uppföljning, kommunens nämnder 2021 

Rapport – Intern kontroll 2021, Fjärrvärme i Osby AB * 

Rapport – Intern kontroll 2021, Industrihus AB * 

Rapport – Intern kontroll 2021, Osbybostäder AB * 

* Bifogas till ärendets behandling i kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till  

Kommunens nämnder och helägda bolag 
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Intern kontroll 2022 
Dnr KS/2022:5 040   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till kommunstyrelsen  

- Kommunstyrelsens förslag till intern kontrollplan 2022 fastställs enligt upprättat förslag. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till intern kontrollplan 2022 för de 
olika verksamheterna inom styrelsens ansvarsområde. 

Förvaltningen har utgått från bruttorisklista för att sedan välja ut punkter med hög risk 
alternativt konsekvens till internkontrollplan.  

 

Beslutsunderlag 

Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

 

 Petra Gummesson  Cindy Balte  
Kommundirektör Verksamhetscontroller  

http://www.osby.se/
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Ekonomienheten 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 

 

4 

    

3 

  
 

 

2 
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1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Medium Totalt: 10 
 

1

10 2 3 4 7 8

9

5 6

10
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

1 Momsredovisning 
 
 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Acceptera Fel bedöms som 
sannolikt men 
konsekvens bedöms 
som lindrig. Hanteras 
lokalt på enheten. 

2 Kundfakturering 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Fel bedöms som möjlig, 
kännbar. 

3 
Leverantörsreskontra, 
leverantörsbetalningar 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera Risken för fel ökar med 
ökat antal användare 
som också kan vara 
ovana. 

4 Systemförvaltning, 
behörighetshantering 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera Fel bedöms som mindre 
sannolik men stor 
konsekvens. Hanteras 
lokalt på enheten. 

5 Finansverksamhet, 
lån 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Risk bedöms som 
mindre sannolik men 
kännbar konsekvens. 
Hanteras på enheten i 
samband med 
organisationsförändring. 

6 Finansverksamhet, 
kapitalförvaltning 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Liten sannolikhet, 
kontroll av förvaltares 
uppdrag görs på 
årsbasis enligt rutin. 

7 Budgetuppföljning 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig och 
konsekvensen är 
kännbar.  Avvikelser har 
konstaterats i bokslut 
2020 

8 
Controller/ekonomistöd 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig och 
konsekvensen är 
kännbar. Uppföljning 
görs inom ramen för 
överenskommen 
samverkansmodell. 

9 Bristande 
budgetering 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera  

Finansiell 
 

10 Felaktigheter i 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera  
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

anläggningsregister 
 
 

Medarbetare 
 

      

Lagar och 
förordningar 
 

Exempel 
 
 

     

Verksamhet 
 

      

Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Leverantörsreskontra, 
leverantörsbetalningar 
 

Kontroll att vi betalar till rätt 
leverantör 
 
 

Anette Christersson  
Stickprov, maj och oktober 

Finansiell 

Systemförvaltning, 
behörighetshantering 
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HR-avdelning 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 

 

4 

    

3 

    

2 

    

Sa
nn

ol
ik

he
t 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Kritisk Medium Låg Totalt: 10 
 

  

9 10

1 3 4 7 2 6 8

5

2 7 1
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

Finansiell 
 

      

1 Bristande 
diarieföring 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risken ses som måttlig 
och konsekvensen som 
lindrig. 

2 Sjukfrånvaron ökar. 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig och 
konsekvensen bedöms 
kännbar 

3 Introduktion för nya 
chefer 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risken ses som måttlig 
och konsekvensen 
bedöms lindrig 

4 Avslut av 
rekrytering 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risken är möjligt och 
konsekvensen bedöms 
vara lindrig 

5 HR-enhetens stöd 
till verksamheterna 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Risken se som möjlig 
och konsekvensen 
bedöms 

6 Hög 
arbetsbelastning 
inom 
bemanningsenheten 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken bedöms möjlig 
och konsekvensen som 
kännbar. 

Medarbetare 
 

7 Kundnöjdhet 
avseende 
Löneenheten 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera  

Lagar och 
förordningar 
 

      

8 Olösta turer inom 
bemanningsenheten 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken bedöms möjligt 
och konsekvensen 
bedöms som kännbar. 

Verksamhet 
 

9 Andel felaktig lön 
 
 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera Risken bedöms 
sannolikt och 
konsekvensen bedöms 
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

vara kännbar. 

10 Andel korrigerade 
poster till lön 
 
 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera Sannolik 

Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Andel felaktig lön 
 

Andel felaktiga löner 
 
 

Helena Eriksson  
Uppföljning sker från öppnad 
löneperiod till stäng löneperiod 
och av lönekonsult på deras 
respektive område. Man fyller i ett 
dokument "pinstatistik" när vi får 
information om en felaktighet, var i 
verksamheten samt vem. Dessa 
fel sätt därefter i förhållande till 
antal lönespecifikationer den 
aktuella månaden och vi får då 
ett % tal som visar andelen 
felaktiga löner. Med ovan 
uppföljning kan vi identifiera 
felorsaker och vidta direkta 
åtgärder. 

Verksamhet 

Andel korrigerade poster till lön 
 

Andel korrigerade poster 
 
 

Helena Eriksson  
Uppföljning sker från öppnad 
löneperiod till stängd löneperiod 
och av lönekonsult på deras 
respektive område. De fyller i ett 
dokument "pinstatistik" gällande 
felaktigt underlag/uppgift, var i 
verksamheten samt vem som 
skickat in den. Skickar den åter för 
korrigering. Dessa fel sätt därefter 
i förhållande till antal 
lönespecifikationer den aktuella 
månaden och vi får då ett % tal 
som visar andelen korrigerade 
poster till lön. Med ovan 
uppföljning kan vi identifiera 
felaktigheter otydliga processer 
och vidta direkta åtgärder. 
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Administrativ avdelning 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 

 

4 

    

3 

    

2 

    

Sa
nn

ol
ik

he
t 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Kritisk Medium Låg Totalt: 11 
 

  

10

4 7 8 9 3

2 5 11 1 6

2 6 3
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

1 Partistöd 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Om påminnelsen glöms 
bort och listan inte 
uppdateras på 
hemsidan riskerar 
politiken att glömma det 
underlag som ska 
skickas in under en 
specifik tid och därmed 
riskera att bli utan 
partistöd. 

Finansiell 
 

2 
Sammanträdesersättning 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Ersättning blir inte 
utbetald till ledamöter 
och ersättare 

Medarbetare 
 

3 Bristande kunskap om 
rutiner vid hot och våld-
situationer 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Acceptera  

4 Medborgarförslag 
 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Acceptera Risk att vi bryter mot 
egna förordningar 

5 Motioner 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Risk att vi bryter mot 
egna förordningar 

6 Återrapportering till 
fullmäktige och 
kommunstyrelsen 
 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 Acceptera Risk att vi bryter mot 
egna förordningar och 
att vi missar 
verkställigheten av 
beslut 

Lagar och 
förordningar 
 

7 Arkiv 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risken är möjlig. 

Verksamhet 
 

8 Obehöriga personer i 
kommunhuset 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera Det pågår ett 
säkerhetsarbete mellan 
de olika förvaltningarna, 
för att kunna leda de 
som inte har sin 
ordinarie arbetsplats i 
kommunhuset till 
kontaktcenter för 
inskrivning och manuell 
insläppning till 
kommunhuset. 
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

9 Kommunens policy 
och riktlinjer för 
kommunikation följs inte 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera Risk för att felaktig 
information sprids och 
att det uppstår 
otydlighet. 

10 Pågående hot och 
våld situation i 
kontaktcenter 
 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Hantera Risk att medarbetare 
kommer in i 
kontaktcenter medan 
en hot och våld 
situation pågår, 
eftersom de inte fått 
info om vad som pågår. 

11 In- och utlämning av 
paket och försändelser 
 
 

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4 Acceptera Risk att paket lämnas 
ut till fel person. 

Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Obehöriga personer i 
kommunhuset 
 

Kontroll av obehöriga personer 
i kommunhuset 
 
 

Cecilia Andersson  
Kontroll gentemot vårt 
besökssystem. Stickprov 

Verksamhet 

Pågående hot och våld situation i 
kontaktcenter 
 

Säkerställa att det finns rutiner 
samt teknisk utrustning som 
varnar vid pågående hot- och 
våldsituation i kontaktcenter 
 
 

Cecilia Andersson  
Utvärdering 
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Räddningstjänsten 

Bruttorisklista 

Kritisk 
Medium 

Låg 

 

 

4 

    

3 

    

2 

    

Sa
nn

ol
ik

he
t 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 4. Sannolik 4. Allvarlig 
3 3. Möjlig 3. Kännbar 
2 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 
1 1. Osannolik 1. Försumbar 

 

Kritisk Medium Totalt: 6 
 

  

6 1 2 3 4 5

5 1
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Hantera risk? Bedömning av risk 

Finansiell 
 

      

1 Arbete på väg vid 
insats 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Acceptera  

2 Hot och våld 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera All Personal ska 
genomgå utbildning och 
informeras om riktlinjer 
och rutiner inom 
området inklusive PDV. 

3 Losstagning 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera Viktigt att personalen 
har utbildning samt att 
det finns framtagna 
rutiner för att arbeta 
säkert med losstagning. 

Medarbetare 
 

4 Arbete på hög höjd 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera Viktigt att personal har 
rätt utbildning, 
utrustning och rutiner 
för säkert arbete vid 
hög höjd. 

Lagar och 
förordningar 
 

      

5 Utryckningskörning 
 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Acceptera  Verksamhet 
 

6 Hantering av 
utrustning efter 
arbete i kontaminerad 
miljö 
 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Acceptera  
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Intern kontrollplan 

Kategori Risk Kontrollmoment Kontrollansvarig Metod 

Hot och våld 
 

Utbildningskontroll 
 
 

Johan Wendt  
 

Losstagning 
 

Kontroll av utbildning och rutin 
 
 

Leif Staffansson  
 

Medarbetare 

Arbete på hög höjd 
 

Kontroll av utbildning och rutin 
 
 

Leif Staffansson  
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INLEDNING 

Vuxenutbildning 

Osby Kommun Kompetensa (arbetsmarknadsverksamhet) 

Barn och familjeenhet (socialtjänst) 

Vuxenenheten (socialtjänst; missbruk, våld i nära relationer, ekonomiskt bistånd) 

Familjehuset (socialtjänstens öppenvård) 

  

Ledning 

Niklas Larsson - kommunstyrelsens ordförande 

Emma Frostensson - förvaltningschef 

ÅRETS HÄNDELSER 

Bildandet av förvaltningen Arbete och välfärd 

Sammanslagning till en samlad öppenvård inom socialtjänsten 

Omfördelning av resurser från ekonomiskt bistånd till Osby kommun Kompetensa 

Inrättandet av en specialpedagogstjänst 

Pandemins påverkan 

Arbete och välfärd centralt 

Bildandet av en ny förvaltning är periodens enskilt största händelse. Insatser för att få samman förvaltningens ledningsgrupp 
har genomförts. 

Förvaltningen har ännu inte kommit igång med ett tydligt och samlat arbete för att förverkliga intentionerna i Strategi för 
integration, arbete och kompetensförsörjning. Dock har vissa aktiviteter med koppling till strategin kommit igång. För att 
främja skapandet av goda relationer med näringslivet och för att möjliggöra att fler arbetslösa kommer ut i praktik och arbete 
i företag i närområdet har förvaltningen tillsammans med Östra Göinge kommun och inköpscentralen tagit fram en 
arbetsmodell för krav på sociala hänsyn vid upphandling. Det innebär att Osby kommun ställer krav på företag som vinner 
upphandling att ha en dialog med kommunens arbetsmarknadsverksamhet. Denna aktivitet har en tydlig koppling till 
fokusområde Fler in på arbetsmarknaden i strategin. Arbetet efter modellen har nyligen kommit igång och under 2021 blev 
ett dialogkrav aktuellt. 

En annan aktivitet med koppling till samma fokusområde i strategin har varit arbetet inom projekt KompetensValidering. 
Projektet har pågått sedan 2018, men under hösten 2021 gick projektet in i en förlängningsperiod med särskilt fokus på 
yrkesvalideringar. Syftet är, att med hjälp av validering av informell och icke formell kompetens, höja kompetensen bland 
arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden samt att bidra till den lokala kompetensförsörjningen. Förvaltningen har i 
samarbete med andra förvaltningar påbörjat planering för validering inom yrkesområdena vård och omsorg, kök och 
lokalvård. 

Som ett komplement till studier i svenska för invandrare, och för att främja språkutveckling, upphandlades 
språkutvecklingsverktyget Lingio. Lingio är helt digitalt och innehåller språkkurser med fokus på olika yrkesområden. 
Deltagaren går kursen antingen i väntan på, under en praktikperiod, eller vid en arbetsmarknadspolitisk anställning. 

Förvaltningen sökte projektmedel från Europeiska socialfonden utifrån utlysningen ReactEU – insatser för arbetslösa under 
pandemin. Medel beviljades och projektet React EU Förstärkt vägledning startade den 1 december. Projektet pågår under 
drygt ett år och syftet är att begränsa verkningarna av pandemin. Projektet riktar sig till personer som har blivit arbetslösa 
under pandemin. Deltagare i projektet kommer erbjudas gruppvägledning med kurser i personligt ledarskap, hälsofrämjande 
aktiviteter samt kurser i samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Förutom deltagaraktiviteter kommer även en analys av det 
lokala kompetensförsörjningsbehovet att ske inom ramen för projektet. 

Covid-19 påverkade förvaltningens verksamheter i olika grad. Osby kommun Kompetensas drop-in pausades under stora 
delar av året, likaså drop-in tider till studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Gruppverksamhet inom socialtjänstens 
öppenvård och på Osby kommun Kompetensa pausades under delar av året. 

Familjehuset 
I samband med att Arbete och välfärdsförvaltningen bildades, bildades även en samlad öppenvård för socialtjänsten. Det 
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innebar att två arbetsgrupper skulle arbetas ihop till en. Samtidigt innebar det att myndigheten Barn och familj och 
Familjehuset, som tidigare organiserats tillsammans, separerades och fick två olika chefer. 

Den 1 augusti kom nya bestämmelser i socialtjänstlagen kring det förebyggande arbetet gällande våld i nära relationer och 
barnfridsbott. Det innebar ett utökat ansvar för socialtjänsten som framöver ska verka för att personer som utsätter eller har 
utsatt närstående för våld ska ändra sitt beteende. 

Missbruksenheten startade en utslussningsverksamhet med två lägenheter som en del i att stärka insatser på hemmaplan. De 
positiva effekter som sågs av satsningen var att placeringstider kortades ner då boende med öppenvård kunde erbjudas på 
hemmaplan efter placering. 

Växa tryggt hade sitt sista intag av nya deltagare under oktober. Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för 
förstföderskor. Förstföderskor erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med 
barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården och föräldrastödjare från socialtjänsten. Det 
är oklart om verksamheten kommer att fortsätta och om det blir en fortsättning, kommer formerna troligtvis se något 
annorlunda ut. 

Vuxenenheten 
Under hösten genomfördes en omorganisation på ekonomiskt bistånd. Vissa arbetsuppgifter flyttades över till Osby kommun 
Kompetensa, likaså två personalresurser, antalet handläggare gick därmed från sex till fyra. Syftet med förändringen var att 
mer tid skulle läggas på aktiva planeringar för att få individer i egen försörjning och att antalet inskrivna individer på 
ekonomiskt bistånd då ska minska. 

Under året genomfördes en del rekryteringar på vuxenenheten som påverkade verksamheten på olika sätt. Störst rörlighet var 
det fortfarande inom gruppen som arbetar med ekonomiskt bistånd. Det bidrog till en viss osäkerhet hos personal och mer 
arbete när nya ska introduceras och läras upp. 

Barn och familj 

Verksamheten påbörjade under året ett omfattande arbete för att förbättra familjehemsvården. Arbetet inleddes med fokus på 
att höja kvaliteten på familjehemsutredningar och att utbilda kommunens familjehem. Ytterligare en åtgärd var att 
verksamheten införde Digitala samtal. Digitala samtal är ett verktyg för samtalsstöd och skattningar inom socialtjänsten. 
Satsningen möjliggjordes på grund av riktade statsbidrag. 

Under 2021 har verksamheten inte behövt placera på HVB-hem. 

Familjehuset fördes över till annan enhet, vilket ställde krav på nya former för samverkan och samarbete mellan enheterna. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa kunde till sist invigas och drop-in kunde återigen öppna upp för kommuninvånare under hösten 
2021 efter att ha varit stängt i nästan ett år på grund av pandemin. En ny aktivitet i form av rekryteringsträffar anordnades 
tillsammans med bemanningsföretag samt med kommunens egen bemanningsenhet för att kunna matcha arbetssökande mot 
arbetsgivare. Resultatet av insatsen var att flertalet individer gick till anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Verksamheten gick in i satsningen Ungdomsjobb 2021 genom arbetsförmedlingen där fyra unga vuxna anställdes i en 
kommunal verksamhet en period under hösten. De fick chans att prova på arbete inom äldreomsorg, bibliotek och 
vaktmästeri. 

Två socialsekreterare från ekonomiskt bistånd förflyttades till Osby kommun Kompetensa för att förstärka verksamheten. 
Anledningen var att ansvaret för individens planering mot försörjning, flyttades fullt ut från ekonomiskt bistånd till Osby 
kommun Kompetensa. En medarbetare anställdes som arbetsmarknadshandläggare och den andre anställdes som 
socialrådgivare med ansvar för praktiskt stöd, samordning vid mottagande av nyanlända samt budget- och skuldrådgivning. 

Ett vaktmästeri inrättades som servar Arbete och Välfärd och äldreboenden inom Hälsa och omsorg. I vaktmästeriet utförs 
uppdrag av individer som har arbetsmarknadspolitiska anställningar tillsammans med handledare. 

En hälsovägledare anställdes för att arbeta på individ och gruppnivå med hälsofrämjande insatser. Hälsovägledaren startade 
under året upp samarbete med frivilliga organisationer och studieförbund. 

Arbetsförmedlingens reformering påverkade i viss utsträckning arbetet på Osby kommun Kompetensa. Bland annat var det 
längre beslutstider gällande arbetsmarknadspolitiska anställningar och det har varit svårt att nå tjänstepersoner på 
förmedlingen. Kommuninvånarna påverkades också då de har svårt att nå handläggare och närmsta kontor finns i 
Kristianstad. Det är fortfarande mycket oklart vad kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken ska vara och vilket 
handlingsutrymme kommunen ska ha när det gäller tillhandahållande av insatser och för vilken målgrupp. 

Vuxenutbildningen  
Yrkeshögskoleutbildning till kvalificerad svetsare fick beviljat för fyra omgångar och startade upp i augusti 2021. 

Undervisning har i stor utsträckning bedrivits på distans på grund av pandemin och det har för vissa individer och grupper 
varit mindre gynnsamt. Vissa elever som egentligen var i behov av närundervisning tvingades till färre undervisningstimmar 
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med lärare. Dessutom blev kön till SFI längre då intagning ej kunde ske i samma takt som tidigare. Kön till SFI betades dock 
av i december och verksamheten håller sig sen dess inom den lagstadgade tiden för antagning. Verksamheten kan se att 
pandemin även haft positiva effekter då den drivit på den digitala utvecklingen av undervisningen. 

Under 2021 satsade vuxenutbildningen på att lägga kurser på grundläggande och gymnasial nivå, både på distans och som 
närundervisning. Genom att erbjuda kommuninvånare alternativ skapades större möjlighet för dem att studera utifrån 
individuella behov. Verksamheten hade trots det ett sjunkande antal sökande till kurser på grundläggande och gymnasial nivå 
(dock ej till vård- och barnskötarutbildningen). 

Förändringar i kursplaner och förändrat betygssystem medförde arbete för att säkerställa god implementering. 

För första gången tvingades verksamheten att göra urval utifrån de nya urvalsregler som gäller enligt Skollagen på grund av 
ett högt söktryck till vård- och omsorgsutbildningen. 

Ett förstärkt samarbete med gymnasieskolan kring svetsutbildningen innebar att vuxenutbildningen från och med augusti har 
två givna platser per år på utbildningen, vilket underlättar verksamhetens planering. 

Under våren 2021 rekryterades, med hjälp av statliga bidrag, en specialpedagog, en nyinrättad tjänst som ska bidra till 
utveckling av utbildningens utformning och bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna. En IT-pedagog anställdes, med hjälp 
av statliga bidrag, som en gemensam satsning i Skåne nordost. Arbetet ska resultera i en gemensam plattform/hemsida där 
kommunernas personal och elever kan komma åt uppgifter och information som underlättar för dem i sina studier. 

I augusti startade vuxenutbildningen upp två utvecklingsarbeten. Ett kring det systematiska kvalitetsarbetet och ett inom 
pedagogik/didaktik/kollegialt lärande. Två förstelärare anställdes för att samordna och driva processerna framåt tillsammans 
med rektor och övrig personal. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndmål 

Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling. 

Analys av resultatet 

De indikatorer som på något sätt belyser arbetslöshet och sysselsättning för invånare i Osby kommun är 10 stycken. 
Målvärdet är uppnått för 4 av dessa indikatorer. För 2 är målvärdet nästan uppnått och för 4 är målvärdet inte uppnått. 
Målvärdet är uppnått när det gäller anger andel arbetslösa i olika grupper, inklusive långtidsarbetslösheten. De som har haft 
kort tid i arbetslöshet har kommit ut i arbete igen och arbetslösheten är nu nere på nivåer likt innan pandemin. Där målvärde 
ej uppnåtts handlar bland annat om resultat av arbetsförmedlingens insatser, riktade till grupper som bedöms stå lite längre 
från arbetsmarknaden. Exempelvis konstaterar förvaltningen att arbetsförmedlingens resultat för hur många som är i studier 
eller arbete 90 dagar efter etableringen inte kommer upp till mer än 15%. Samtidigt uppnår inte förvaltningen det mål som är 
satt för hur många elever som ska klara minst två kurser på SFI, av nybörjare två år tidigare. En försvårande omständighet för 
att uppnå målen är att en hög andel av de som är arbetslösa idag står långt eller mycket långt från arbetsmarknaden och är i 
behov av stort stöd och lång tid av förberedande insatser innan de är redo att ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 
Bland annat är det en stor del av de nyanlända som har kort eller ingen skolbakgrund. Förvaltningen påbörjade under 2021 
arbetet med att dokumentera och utveckla processen för det samlade mottagandet av nyanlända. Genom det arbetet hoppas 
förvaltningen, i ett tidigt skede, kunna identifiera eventuella behov av insatser och stöd som kan sättas in i kombination 
med/istället för SFI för att bland annat stärka språkutveckling och skynda på individens väg mot arbete. Dessutom ser 
förvaltningen satsningen på en specialpedagog som en styrka för att förbättra måluppfyllelse för bland annat dessa elever. 

Arbetsförmedlingens pågående reformering ses av förvaltningen som en riskfaktor som kan bidra till att mål ej uppnås. Det 
diskuteras på nationellt håll huruvida reformeringen och arbetsförmedlingens nya sätt att arbeta drabbar vissa grupper 
negativt. Till exempel gör SKR:s bedömningen att "avsaknaden av kontinuitet i kontakten med en arbetsförmedlare eller 
motsvarande och utökade krav på planering och uppföljning via digitala verktyg, har fått negativa konsekvenser för vissa 
målgrupper som står längre från arbetsmarknaden, är nyanlända eller har andra särskilda behov." 

Inom förvaltningen sker ett aktivt arbete för att invånare i Osby kommun ska förberedas och komma in på den reguljära 
arbetsmarknaden. På Osby kommun Kompetensa arbetas det utifrån en dansk forskningsstudie, med fyra områden, för att få 
individer att nå arbetsmarknaden; hälsofrämjande insatser, kompetenshöjande insatser (validering, förstärkt vägledning, 
basprogram inom samhälle och arbetsmarknad, digitala språkkurser), socialt och praktiskt stöd samt arbetsfokuserade insatser 
så som praktik, arbetsträning eller arbetsmarknadspolitisk anställning. Uppföljning av indikatorer visar att målvärdet, både 
vad gäller antal som går i studier och i arbete från Osby kommun Kompetensa, är uppfyllt. Även vad gäller antal hushåll som 
uppbär ekonomiskt bistånd och nettokostnaden för biståndet visar på lyckat resultat. Däremot uppnås inte målet vad gäller 
andel individer med långvarigt eller mycket långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Det är en nationell trend att dessa 
individer ökar. Detta är individer som står långt från arbetsmarknaden och i de allra flesta fall är i behov av förberedande 
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insatser av olika slag under relativt lång tid. Det kan även förklara varför förvaltningen inte heller uppnår målen vad gäller 
antal individer som avslutas på ekonomiskt bistånd mot studier eller arbete. 

Förvaltningen uppnår inte målen vad gäller andel individer som ej återaktualiseras för ekonomiskt bistånd ett år efter avslut. 

Vuxenutbildningen har arbetat med att utveckla sin undervisning genom att komplettera klassrumsundervisning med 
upplevelsebaserad undervisning, till exempel besök i mataffär. Syftet är att det ska utveckla lärandemiljön och bidra till ökad 
progression hos eleverna. 

Med hjälp av specialpedagog inom både vuxenutbildning och Osby kommun Kompetensa, försöker verksamheten utvecklas 
till att bättre möta personer med särskilda behov och då även personer med kort eller ingen utbildningsbakgrund. 

Även inom andra delar av förvaltningen, utöver Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen, sker ett arbete som 
direkt eller indirekt påverkar angivna indikatorer och hur väl förvaltningen uppnår satta målvärde. Även om det inte finns 
angivna indikatorer är övriga verksamheter i mycket stor utsträckning med och bidrar till att Osby kommun ska vara en 
hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt och utveckling. 

För många individer kan det vara sociala problem, så som bland annat beroendeproblematik, som gör att man inte står till 
arbetsmarknadens förfogande. Oavsett vilka sociala problem det rör sig om kan socialtjänstens stöd och insatser vara 
avgörande för att kunna få och behålla ett arbete. Det är viktigt att socialtjänstens utredningar håller hög kvalitet och att 
planer och uppföljningar görs, det säkerställer att individer får det stöd de har behov av. 

Inom Barn och familj sker en satsning på familjehemsvården, bland annat genom kompetensutveckling och förstärkt 
handledning till familjehem. Att säkerställa en god vård och se till att placerade barn får sina behov tillgodosedda är oerhört 
viktigt. Undersökningar som är gjorda på placerade barn visar att det är vanligt med avbrott i skolgången, de löper även större 
risk att som vuxna drabbas av fysisk och psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet, bristande försörjningsförmåga eller kontakt 
med straffrättssystemet. Genom ett kvalitativt och stärkt arbete med de placerade barnen ökas barnens förutsättningar i vuxen 
ålder och det bidrar till ökad måluppfyllelse på sikt. 

På Familjehuset erbjuds stöd, rådgivning och behandling på hemmaplan till individer och familjer. Det genomförs även 
föräldragrupper och barngrupper. Verksamheten bidrar till att förebygga och minska sociala problem hos barn, unga, vuxna 
och familjer vilket bidrar till måluppfyllelsen kring ett socialt hållbart Osby kommun. 

Slutsatser 
Förvaltningen kommer fortsätta utvecklingen av förberedande insatser, med särskilt fokus på språkutveckling och 
hälsofrämjande perspektiv, för att våra invånare ska vara redo för utbildning och arbete. 

Förvaltningen behöver arbeta mer aktivt under individens tid i arbetsmarknadspolitiska anställningar för att hitta hållbara 
lösningar så att individer ej återaktualiseras på ekonomiskt bistånd. 

Förvaltningen kommer även stärka samarbete med arbetsgivare för att öka måluppfyllelse när det gäller antal som kommer ut 
i arbete. Det kommer även vara viktigt att kartlägga kompetensförsörjningsbehoven för att utifrån det driva de mest relevanta 
utbildningarna och samtidigt arbeta med att motivera och vägleda individer dit jobben finns. 

För att minska inflödet på ekonomiskt bistånd är det förebyggande arbetet viktigt. Förvaltningen kommer fortsatt utveckla 
arbetet med de placerade barn och även utveckla det uppsökande och förebyggande arbete riktat mot unga. 

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, 
andel (%) (Sysselsättningsgraden i 
Osby kommun, åldern 20-64) (Arbete 
och välfärd) 

Minst 80% 79,4 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Utfallet ligger marginellt under 
utsatt målvärde och Osby har ett bättre resultat 
än riket i stort som ligger på 78,3. 

 Andel som lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar) (Arbete och välfärd) 

Minst 20% 15 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Resultatet för Osby kommun 
har försämrats kraftigt sedan 2018 då siffran var 
36%. Osby kommun tillhör de kommuner med 
sämst resultat i Sverige. Förvaltningen behöver 
identifiera på vilket sätt verksamhet kan 
bedrivas på ett mer effektivt sätt trots att 
arbetsförmedlingen äger samordningsansvaret 
för etableringen. 

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år, 
årsmedelvärde andel av befolkningen 
(Arbete och välfärd) 

Max 5,5% 5,2 % Målvärdet är nått. Osby kommun ligger dock 
något sämre än riket som hamnar på 4,6. 

 Andel invånare 16-24 år som varken 
arbetar eller studerar (Arbete och 
välfärd) 

Max 1 %  Finns inga uppgifter att tillgå för Osby kommun. 

 Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av 
befolkningen (Arbete och välfärd) 

Max 1% 1,6 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Nivån ligger på samma som 
under 2019. Resultatet är något sämre för Osby 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

kommun än för riket som helhet. 

 Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, 
kr/inv  (Arbete och välfärd) 

Max 1 200 1 350 Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommun ligger högre än 
medelvärdet för riket. 

 Andel ej återaktualiserade vuxna 
personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd (Arbete 
och välfärd) 

Minst 90% 80 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommun tillhör den 
halvan av kommuner med bäst resultat i landet. 
Osby kommuns resultat har dock försämrats 
mellan 2019 och 2020 och det är viktigt att följa 
utvecklingen och arbeta för att förbättra 
resultatet. Individuella lösningar med 
anpassade insatser som följs upp noggrant blir 
avgörande för att öka måluppfyllelse. 

 Invånare som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd (andel) 
(Arbete och välfärd) 

Max 5% 5,4 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommuns resultat är 
sämre än för riket som helhet. Förebyggande 
arbete för att förhindra inflöde krävs. 

 Vuxna biståndsmottagare med 
långvarigt ekonomiskt bistånd (andel) 
(Arbete och välfärd) 

Max 30% 40 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Osby kommun uppnår inte det 
satta målvärdet, men ligger dock bättre till än 
medel för riket som hamnar på 43,6. Flertalet av 
de som uppbär ekonomiskt bistånd står långt 
från arbetsmarknaden och är i behov av 
förberedande insatser under relativt lång tid, det 
gör att tiden med ekonomiskt bistånd blir längre. 

 Vuxna biståndsmottagare med mycket 
långvarigt ekonomiskt bistånd (andel) 
(Arbete och välfärd) 

Max 15% 21 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 ej är 
publicerad ännu. Målet är ej uppnått även om 
en förbättring av resultatet har skett för Osby 
kommun sedan 2019. Osby kommuns resultat 
ligger bättre än resultatet för riket som hamnar 
på 22,8. 

 Andel elever på SFI som klarat minst två 
kurser, av nybörjare två år tidigare 
(Arbete och välfärd) 

Minst 82% 20 % Siffran avser 2020 då statistik för 2021 inte är 
publicerad ännu. Flera elever med kort eller 
ingen skolbakgrund påverkar resultatet. 
Målvärdet är dock alldeles för ambitiöst satt, 
medelvärdet för landet ligger på 41%. 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun (Arbete och 
välfärd) 

Minst 80% 81,9 % Osby kommun har successivt förbättrat sitt 
resultat sedan 2019, men ligger en bra bit under 
medelvärdet för riket som ligger på 86,5. 
Förvaltningen följer indikatorn för att 
uppmärksamma om utvecklingen går på fel håll 
då det på sikt kan få konsekvenser för 
förvaltningens möjligheter att uppnå uppsatta 
mål. Möjlighet finns även för förvaltningen att i 
samarbete med barn och 
utbildningsförvaltningen planera för 
gemensamma insatser för ökad måluppfyllelse, 
både inom ramen för socialtjänst och 
arbetsmarknadsverksamhet. 

 Andel gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun (Arbete och 
välfärd) 

Minst 80% 66,7 % Målvärdet är ej uppnått och tyvärr är det en 
försämring av resultatet jämfört med 2020. 
Osby kommuns resultat är något sämre än för 
riket som hamnar på 71,6. Förvaltningen följer 
indikatorn för att uppmärksamma om 
utvecklingen går på fel håll då det på sikt kan få 
konsekvenser för förvaltningens möjligheter att 
uppnå uppsatta mål. Möjlighet finns även för 
förvaltningen att i samarbete med barn och 
utbildningsförvaltningen planera för 
gemensamma insatser för ökad måluppfyllelse, 
både inom ramen för socialtjänst och 
arbetsmarknadsverksamhet. 

 Andel gymnasieelever med examen 
eller studiebevis inom 3 år, hemkommun 
(Arbete och välfärd) 

Minst 80% 69,9 % Målvärdet är ej uppnått och tyvärr är det en 
försämring av resultatet jämfört med 2020. 
Osby kommuns resultat är något sämre än för 
riket som hamnar på 73,9. Förvaltningen följer 
indikatorn för att uppmärksamma om 
utvecklingen går på fel håll då det på sikt kan få 
konsekvenser för förvaltningens möjligheter att 
uppnå uppsatta mål. Möjlighet finns även för 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

förvaltningen att i samarbete med barn och 
utbildningsförvaltningen planera för 
gemensamma insatser för ökad måluppfyllelse, 
både inom ramen för socialtjänst och 
arbetsmarknadsverksamhet. 

 Resultat 90 dagar efter 
arbetsmarknadsutbildning (Arbete och 
välfärd) 

Minst 50% 31,6 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Omsättning till arbete och studier inom 
Jobb- och utvecklingsgarantin (Arbete 
och välfärd) 

Minst 3,8% 3,3 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Andel inskrivna arbetslösa med 
funktionsnedsättning på AF som går till 
arbete eller studier (Arbete och välfärd) 

Minst 5,4% 4 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Andel inskrivna på AF utan fullständig 
gymnasieutbildning som övergår till 
reguljära studier (Arbete och välfärd) 

Minst 1,1% 0,5 % Uppgiften avser resultat av arbetsförmedlingens 
insats och gäller Osby kommuns invånare inga 
jämförelsesiffror finns att tillgå. Indikatorn följs 
för att kunna uppmärksamma avvikelser och i 
dialog med arbetsförmedlingen kunna 
genomföra eventuella insatser. 

 Antal hushåll som avslutas under 
tertialet på ekonomiskt bistånd mot 
arbete (Arbete och välfärd) 

Minst 14 11 Målet ej uppnått. Många individer är i behov av 
förberedande insatser innan anställning är 
möjlig, inklusive arbetsmarknadspolitisk 
anställning i kommunen. De som i första hand 
har erbjudits arbetsmarknadspolitisk anställning 
är de som varit i extratjänst och gått vidare i ett 
nystartsjobb för att inte återaktualiseras på 
ekonomiskt bistånd. 

 Antal hushåll som avslutas under 
tertialet på ekonomiskt bistånd mot 
studier (Arbete och välfärd) 

Minst 5 4 Målvärdet är nästan uppnått. Fortsatt arbete 
med fokus på vägledning mot studier på Osby 
kommun Kompetensa ska öka förutsättningar 
för att mål ska uppnås. 

 Antal som avslutas under tertialet på 
Osby kommun Kompetensa mot arbete 
(Arbete och välfärd) 

Minst 5 12 Målvärdet är uppnått. Rekryteringsträffarna som 
verksamheten började med under 2021 har gett 
bra utfall. Fortsatt arbete ut mot arbetsgivare 
behövs för fortsatt måluppfyllelse. 

 Antal som avslutas under tertialet på 
Osby kommun Kompetensa mot studier 
(Arbete och välfärd) 

Minst 2 5 Medveten satsning med att vägleda mot studier 
för att individer ska skaffa sig en kompetens 
som efterfrågas på arbetsmarknaden ger 
resultat. Nya former för vägledning provas just 
nu i ett projekt via React-EU för att ytterligare 
utveckla verksamheten för fortsatt 
måluppfyllelse. 

 Antal pågående hushåll på ekonomiskt 
bistånd per den siste i tertialet (Arbete 
och välfärd) 

Max230 218 Inflödet under året har varit lägre än tidigare år, 
så trots att målet gällande antalet avslutade 
ärende inte är uppnått, lyckas verksamheten 
uppnå målet för antalet pågående ärende. 

 Antal hushåll som beviljas ekonomiskt 
bistånd (snittet för en månad under 
tertialet) (Arbete och välfärd) 

Max165 164 Målvärdet uppnått. 

 Nettokostnad ekonomiskt bistånd per 
tertial (Arbete och välfärd) 

Max 6 000 5 926 Målvärdet uppnått. 

 Andel öppet arbetslösa och i program 
(andel av den registerbaserade 
arbetskraften) (Arbete och välfärd) 

Max 9% 8 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten för Osby 
kommun ligger i december 2021 på 8,0% vilket 
är bättre än Skåne som hamnar på 9,3%. Dock 
något sämre än för riket som helhet som ligger 
på 7,2%. 

 Andel arbetslösa ungdomar (Arbete och Max 14% 12,2 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten bland 
ungdomar i Osby kommun ligger i december 
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Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

välfärd) 2021 på 12,2% vilket dock är sämre än både 
Skåne och riket som hamnar på 11,0% och 
8,7%. 

 Andel arbetslösa utrikesfödda (Arbete 
och välfärd) 

Minst 25% 21,6 % Målvärdet uppnått. Arbetslösheten bland 
utrikesfödda i Osby kommun ligger i december 
2021 på 21,6% vilket i princip ligger på samma 
nivå som för Skåne (21,4%) dock något sämre 
är för riket som helhet som hamnar på 17,8%. 

 Individer på KAA-listan som ej har en 
aktivitet (Arbete och välfärd) 

Max 10 6 Målvärdet uppnått. Genom att arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret nu organiseras 
under Osby kommun Kompetensa, underlättas 
processen med att hitta insatser för ungdomar. 

Osby kommun ökar service och tillgänglighet för invånare genom digitalisering, kommunikation och 
kunskap. 

Analys av resultatet 

De indikatorer som följs för aktuellt mål visar på ett positivt resultat. Däremot kan förvaltningen se att vad gäller antalet e-
tjänster och digitala lösningar, återfinns de nästan uteslutande inom vuxenutbildningen. 

Inom vuxenutbildningen sker det en aktiv satsning på fortbildning för pedagoger inom specialpedagogik samt digitala 
verktyg och hjälpmedel för att öka service och tillgänglighet för kommunens invånare. Verksamheten utvecklar fortlöpande 
sin undervisning för att kunna erbjuda undervisning både på plats och på distans samt utrustar undervisningslokaler med 
teknik som ska göra det möjligt att bedriva kvalitativ undervisning på distans. Verksamheten har även en mängd digitala 
hjälpmedel och appar som används i undervisningen. Förvaltningen anställde under 2021 en specialpedagog som ska bidra till 
att öka tillgängligheten och bidra med ett specialpedagogiskt perspektiv på både vuxenutbildningen och på Osby kommun 
Kompetensa. Vuxenutbildningen anställde, i ett Skåne nordostprojekt, en IT-pedagog. IT-pedagogen ansvarar för utveckling 
distansundervisningen och ska arbeta fram en gemensam plattform i Skåne nordost för erfarenhetsutbyte. 

Osby kommun Kompetensa och vuxenutbildningen har gemensamt tecknat avtal med Lingio, ett digitalt verktyg för 
språkkurser. Verktyget har börjat användas i liten omfattning. 

Förvaltningen tecknande under 2021 avtal med Digitala samtal, vilket är ett hjälpmedel för att underlätta kontakten, i första 
hand, mellan placerade barn och socialsekreterarna och i förlängningen mellan alla barn som är föremål för utredning och 
socialsekreterarna. 

Enligt den brukarundersökning som genomförts inom IFO upplever 100% att socialtjänsten frågar efter deras synpunkter 
angående hur hens situation skulle kunna förändras. Förvaltningen vill dock betona att svarsfrekvensen var mycket låg och 
det är därmed svårt att dra några slutsatser då osäkerheten är stor i hur representativa de inkomna svaren är. Förvaltningen 
upplever att formerna för genomförandet av brukarundersökningen har försvårats och har bidragit till det försämrade 
deltagandet. Dessutom har samordningen av genomförandet internt brustit på grund av avsaknad av personalresurs. 

Slutsatser 
Vuxenutbildningen är långt fram sin digitala utveckling, men arbetet kommer inte stanna av utan fortsätta för att kunna 
erbjuda en flexibel, tillgänglig och modern vuxenutbildning som skapar förutsättningar för att fler av kommunens invånare 
ska kunna studera och lyckas med sina studier. De största insatserna när det gäller utveckling av digitalisering framöver 
kommer krävas i förvaltningens övriga verksamheter. Planerna är att inrätta en e-tjänst inom ekonomiskt bistånd för att 
effektivisera och skapa ökad tillgänglighet kring handläggningsprocessen. 

Det krävs ett omtag för att komma igång med att använda språkverktyget Lingio. 

Förhoppningen är att förvaltningen under året kan rekrytera en socialt ansvarig samordnare som ska ansvar för att samordna 
arbetet med brukarundersökningen och på så sätt vara drivande och stöttande i att öka svarsfrekvensen. 

  

Indikatorer Mål Utfall Kommentar 

 Antal e-tjänster och digitala lösningar.  
(Arbete och välfärd) 

Minst 15 20 E-tjänsterna och de digitala lösningarna 
återfinns nästan uteslutande inom 
vuxenutbildningen. 

 Andelen som upplever att socialtjänsten 
frågar efter brukarens synpunkter 
angående hur dennes situation skulle 
kunna förändras.  (Arbete och välfärd) 

100% 100 % Brukarundersökning som genomfördes under 
2021 hade ett mycket lågt svarsdeltagande och 
några slutsatser är svåra att dra på grund av 
det. 
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Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

Analys av resultatet 

Det finns inga indikatorer att följa upp direkt på detta mål. Däremot har verksamheterna satt mål med tillhörande indikatorer. 
Målen för verksamheternas är att vara attraktiva arbetsplatser. Verksamheterna genomför regelbundet en kort 
medarbetarenkät där följande frågor ställs; Hur nöjd är du med din arbetsplats? Hur nöjd är du med samarbetet på din 
arbetsplats? Hur nöjd är du med dina arbetsuppgifter? Hur nöjd är du med din arbetsbelastning? Hur nöjd är du med 
ledarskapet på din arbetsplats? Samtliga verksamheter har goda resultat på enkäten, men om avvikelser skulle identifieras 
kommer åtgärder vidtas för att komma till rätta med dessa. 

Förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att besvara den HME-enkät som sändes ut av HR-enheten under hösten. 
Enkäten har fokus på hållbart medarbetarengagemang och riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 
Förvaltningens resultat var mycket bra och låg över medelvärde för kommunen som helhet både vad gäller området 
motivation och ledarskap. Utvecklingsområdet är styrning och då det som handlar om hur insatta medarbetare upplever att de 
är i verksamhetens mål samt hur väl de upplever att mål för verksamheten följs upp. 

  

NYCKELTAL OCH STATISTIK 

Kostnadsuppföljning personal 
 

tkr 2021 2020 

Kostnad för arbetskraft 63 879 56 536 

Varav kostnad för sjuklön 448 665 

Personalstatistik 
 

  2021 2020 

Tillsvidareanställda 64  

Går inte att göra någon jämförelse mellan åren p g a organisationsförändring (skapande av förvaltningen Arbete och välfärd). 

Kostnad placeringar 

  2021 2020 2019 

Placering missbruk 2 149 2 430 1 446 

Placering våld i nära relationer 648 3 971 1 820 

Placering familjehem 10 134 8 352 5 361 

Placering konsulentstödda 
familjehem 

406 762 2 332 

Placering HVB-hem 0 2 247 5 188 

Förordnad vårdnadshavare 676 706 958 

Ensamkommande barn 
familjehem 

2 034 2 848 3 583 

Ensamkommande barn 
konsulentstödda familjehem 

0 0 310 

Ensamkommande barn HVB-
hem 

0 0 718 

Kommentarer placeringar 

Missbruksplaceringar  
Kostnaderna för missbruksplaceringar var något lägre än 2020, men cirka 700 tkr dyrare än 2019. Det som påverkar 
kostnaderna är att förvaltningen under 2020 och 2021 hade 8 respektive 5 månaders LVM-placering, vilket ska jämföras med 
endast 19 dagar 2019. LVM-placeringar är betydligt mer kostsamma än de som sker enligt SoL. Placeringarna 2019 var 
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generellt kortare än 2020 och 2021, vilket ofta berodde på att individerna inte fullföljde sin behandling. 2021 hade 
förvaltningen färre antal placeringar, men på grund av missbrukets karaktär var de längre. Förvaltningen bedömer även att ett 
gott samarbete och en ökad benägenhet att kontakta öppenvården bidrar till att socialtjänsten får kännedom om personer som 
tidigare inte varit kända. För en del av dessa har det skett ett motivationsarbete mot placering där bedömning görs att 
öppenvårdsbehandling ej är tillräckligt. 

Placering våld i nära relationer 

Variationerna i kostnader har varit stor över de senaste tre åren. 2020 sticker ut som ett år av många placeringar och flera av 
dem väldigt långa på grund av en svår och komplex hedersproblematik, cirka 2500 placeringsdygn. Även 2019 bestod av ett 
antal långa, komplexa placeringar. Under 2021 hade förvaltningen endast 445 placeringsdygn. Det är ingen större variation i 
antalet individer som beviljats insatser under dessa tre år, om än något färre under 2019. Under 2021 bedöms dock våldet ha 
varit av mindre allvarlig art där andra insatser varit tillräckliga. Det har även skett en utveckling av utrednings- och 
bedömningsarbetet, vilket medförde att handläggare i högre utsträckning hittade alternativa lösningar till placering. 

Placeringar barn och unga 

Förvaltningen har under 2021 helt kunnat undvika placering på HVB-hem, något som är unikt och inget förvaltningen 
förväntar sig över tid. Dock bedömer förvaltningen att idogt arbete med att erbjuda insatser för både unga och deras föräldrar 
inom öppenvården bidrar till att behov av kraftigare åtgärder uteblir. Dock är det också så att det finns ungdomar med olika 
former av sociala problem i kommunen som socialtjänsten idag inte når, de kommer inte till socialtjänstens kännedom. 

Kostnaderna för konsulentstödda familjehem har de senaste åren minskat tack vare ett aktivt och strukturerat arbete med att 
rekrytera egna familjehem. Kostnaderna för familjehem för ensamkommande barn har sjunkit de senaste åren. Det beror på 
att placeringar kunnat avslutas då ungdomarna fyller 18 år alternativt då vårdnadshavare anlänt till Sverige. Kostnaderna för 
övriga familjehemsplaceringar har ökat markant, nästan en dubblering av kostnaderna har skett sedan 2019. Det föreligger 
ingen skillnad i antalet placerade barn utan ökningen i kostnader beror på en ökning av familjehemmens ersättning. 
Anledningarna till det är att förvaltningen placerat väldigt små barn där familjehemsföräldrarna tvingas stanna hemma från 
arbete. Socialtjänsten får då bekosta förlorad arbetsinkomst vilket blir dyrare än i normalfallet. Även i andra placeringar har 
familjehemsföräldrarna tvingats avstå från arbete under längre tid beroende på särskilda behov hos barnet. Generellt ser 
förvaltningen en ökad komplexitet i de placerade barnens situation och beteende, vilket gör att det ställer högre krav på 
familjehemmen vilket genererar en högre ersättning till dem. Det finns även ärende där ärendets karaktär gjort att placering i 
mer kvalificerade familjehem varit nödvändig, de hemmen är dyrare, även om de är billigare än de konsulentstödda 
alternativen och HVB-hem. 

  

Kostnad ekonomiskt bistånd 

  2 021 2 020 2 019 

Utbetalt ekonomiskt bistånd 18 316 17 344 17 326 

Antal beviljade genomsnitt 175 179 172 

Kommentarer ekonomiskt bistånd 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd låg under 2019 och 2020 på en jämn nivå till att 2021 öka cirka 1 000 tkr. Förvaltningen 
har identifierat att ökningen ej beror på större hushåll (det vill säga fler barn i hushållen), mindre benägenhet att fatta 
avslagsbeslut eller ökat beviljande av livsföring i övrigt. Det som återstår är att hushållen under 2021 har blivit av med 
tidigare inkomster så som aktivitetsstöd och etableringsersättning, vilket går i linje med att andelen hushåll med långvarigt 
respektive mycket långvarigt beroende ökar. 

Antalet pågående ärende i snitt per månad 2021 var jämnt med 2020, något högre än 2019. Däremot kan förvaltningen se att 
inflödet av nya ärenden under 2021 var betydligt lägre än under 2019 och 2020, 137 nya ärende att jämföra med 194 både 
2019 och 2020. Det betyder att det också avslutats färre ärende på enheten under 2021 jämfört med tidigare år. Däremot är 
antalet som avslutats mot studier och arbete högre 2021 än tidigare. 

Arbetsmarknadsenhet 

  2021 2020 2019 

Avslut i 
arbetsmarknadsenheten, andel 
som börjat arbeta (%) 

31 15 42 

Avslut i 
arbetsmarknadsenheten, andel 
som börjat studera (%) 

12 7 10 
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Pågående 
arbetsmarknadsinställningar, 
per 31 dec 

37 42  

Kommentarer arbetsmarknadsenhet 

Andel avslutade mot arbete är högre än 2020, även om förvaltningen inte är uppe i samma nivå som 2019. Individer har gått 
ut i anställning i både privat och kommunal verksamhet. Majoriteten har varit tidsbegränsade anställningar och ofta har det 
medföljt någon form av subvention. 

Andelen som går ut i studier är högre än tidigare år vilket är ett kvitto på att den medvetna satsning kring vägledning mot 
studier ger resultat. 

  

Komvux 

  2021 2020 2019 

Elever i kommunal 
grundläggande vuxenutbildning 
hemkommun, antal 

 90 99 

Elever i kommunal gymnasial 
vuxenutbildning hemkommun, 
antal 

 226 210 

Elever i SFI-utbildning, antal  162 186 

Kommentarer komvux 

Statistik för 2021 är ej publicerad ännu. 

EKONOMI 

 

Tkr Redov 2020 Redov 2021 Budget 2021 Avvik 

Intäkter 26 483 18 608 15 958 2 650 

Kostnader 96 348 97 199 102 544 5 345 

Resultat -69 865 -78 591 -86 586 7 995 

Analys av utfallet 

Förvaltningen visar en avvikelse gentemot budget på 7 995 tkr. 

Intäkterna visar ett överskott på 2 650 tkr. I överskottet gömmer sig både mer och mindre intäkter på de olika verksamheterna 
än budgeterat. I stora drag kan sägas att det har kommit mer bidrag till ex vis till SFI, kompetensvalidering, lärcenter, 
resursanställningar och barn- och familj. Mest bidrag har kommit från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket, av 
schablonbidraget går 52,5% av det totala bidraget till förvaltningens verksamheter och resterande till barn- och utbildning. 

Även kostnaderna visar ett överskott som uppgår till 5 345 tkr. I stora drag kan sägas att Kompetensa och framför allt 
komvux har använt mer än budgeterat. Dock har komvux till största del täckt sina ökade kostnader med ökade bidrag. 
Däremot har barn- och familj och vuxenenheten använt betydligt mindre än budgeterat. Bland annat visar handläggning barn 
och unga, placeringar HVB-hem och konsulentstödda familjehem för barn och unga samt placering våld i nära relationer 
överskott. Tvärtom är det för familjehem som har använt 1 700 tkr mer än budgeterat. 

Erhållna stats- och EU-bidrag 

Bokförda stats- och EU-bidrag  

Arbetsförmedlingen 7 190 

MIgrationsverket 3 492 

Yrkesvux 1 830 

Myndigheten för YH svets 1 080 
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Familjehem 943 

Lärcenter 858 

Sjuklöner 216 

Utvecklingsmedel våld 158 

Skolverket Karriärtjänster 102 

Behörighetsgivande utbildning 76 

Växa tryggt 71 

Psykisk hälsa familjehuset 25 

Totalt 16 041 

FRAMTIDEN 

Framöver blir det viktigt att komma igång med ett samlat och strukturerat arbete för att förverkliga strategin för integration, 
arbete och kompetensförsörjning. Den behöver medvetandegöras i alla förvaltningar och bolag i kommunen. Alla 
verksamheter behöver stöd i att komma igång med arbete efter strategin, exempelvis med tydliga handlingsplaner utifrån de 
olika fokusområdena. Det är viktigt att det fortsatta arbetet sker i samarbete med HR-enheten och fackföreningar. 

Både i strategin för integration, arbete och kompetensförsörjning och i Osby kommuns övergripande 
kompetensförsörjningsplan finns det tydliga mål om att Osby kommun ska arbeta för en breddad rekrytering och att 
kommunen ska vara föregångare när det gäller att identifiera och skapa nya yrkesområden. För att det ska verkställas krävs 
konkreta handlingsplaner för att arbeta mot målen. 

Det kommer framöver bli viktigt att skapa möjligheter för en god språkutveckling samt att utveckla alternativa sätt att lära sig 
det svenska språket. Exempelvis krävs det språkutvecklande arbetsplatser inom kommunen, där elever på SFI, och andra med 
behov, kan utveckla språket i verkligheten. 

Inom projekt React EU Förstärkt vägledning kommer en kartläggning av det lokala kompetensförsörjningsbehovet att 
genomföras. Syftet är att inom projektet kunna vägleda deltagare till rätt kompetensutvecklingsinsats, som harmonierar med 
behovet på arbetskraft lokalt. När det lokala kompetensförsörjningsbehovet är kartlagt finns det även möjlighet att anpassa 
och utveckla arbetsmarknads- och kompetensutvecklingsinsatser så som vuxenutbildningen, gymnasieskolan och Osby 
kommun Kompetensa. Det krävs att Osby kommun utvecklar en organisation för hur den informationen som samlas in av det 
lokala kompetensförsörjningsbehovet tas tillvara och förvaltas. Förvaltningen arbetar med ett förslag som i stora drag handlar 
om att Osby kommun inrättar ett kompetensteam. Kompetensteamet är tänkt att bemannas av nyckelpersoner inom 
kommunens utbildnings- och rekryteringsverksamheter, samt arbetsgivare inom näringslivet. Kompetensteamet föreslås 
besluta om utveckling av arbetsmarknads- och utbildningsinsatser utifrån en bild av kompetensförsörjningsbehovet nationellt, 
regionalt och framförallt lokalt. Ett kompetensteam kan även främja ambitionen att förbättra relationerna med näringslivet, 
som är ett annat viktigt område att utveckla framöver. Dels för att möjliggöra för kommuninvånare att hitta och behålla ett 
arbete, samt för att lokala arbetsgivare ska hitta rätt arbetskraft. 

Arbetsförmedlingen fortsätter, sakta men säkert, sin reformering. Samarbetet med arbetsförmedlingen är inte vad det varit 
och det är svårt att veta hur förvaltningen ska samarbeta med dem framöver. Förvaltningen behöver noga följa utvecklingen 
och vara redo att snabbt ställa om utifrån förutsättningarna. Det är redan kartlagt att det krävs en utveckling av förvaltningens 
samarbete med de privata aktörer som opererar inom Osby kommuns område. 

En ny utlysning för de närmaste åren kommer att släppas av Europeiska socialfonden under våren/sommaren 2022. Det är 
viktigt att se över möjligheten att söka medel för projekt som kan främja ambitionerna i strategin för integration, arbete och 
kompetensförsörjning. 

Förvaltningens ambition är att utveckla e-tjänster som ska öka servicen till våra invånare samt skapa effektivare arbetsflöden 
för medarbetare. 

I samarbete med framförallt Barn och utbildningsförvaltningen kommer ett stärkt samarbete kring barn och unga att 
prioriteras med fokus på tidiga och förebyggande insatser. 

Barn och familj 

Familjehemsvården är fortsatt ett prioriterat område, där huvudmålet är att eliminera omplaceringar av barn på grund av att 
familjehemmen inte känner att de kan eller orkar mer. Resurser kommer att läggas på att förbättra utredningar samt 
handledning och utbildning av familjehem. 

Familjerätten kommer under 2022 att ha ett utökat uppdrag gällande föräldrar som har för avsikt att lämna stämningsansökan 
till tingsrätten gällande vårdnad-boende-umgänge. Innan ansökan tas emot av domstol, måste föräldrarna ha samtal med 
familjerätten, i syfte att komma överens. 
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Yrkesresan, som leds av Sveriges kommuner och regioner, är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 
syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt 
lärande och kurstillfällen som anordnas regionalt. Yrkesresan kommer att påbörjas för socialsekreterarna på barn och familj, 
första ”resan” vänder sig till de mest oerfarna. 

 

Vuxenenheten 
Fortsatt verksamhetsutveckling kommer ske genom att skapa rutiner som kan förenkla för handläggarna i utrednings- och 
uppföljningsarbete. Fokus kommer ligga på kvalitativa utredningar och uppföljningar samt att aktivt verka för att korta ner 
tiderna för placeringar, vilket kräver bra hemmaplanslösningar. 

Framöver kommer det vara ett särskilt fokus på unga med missbruk/beroende eller med risk att utveckla det. Förvaltningen 
behöver skapa samverkan med andra förvaltningar, enheter och externa aktörer för att tidigt identifiera unga i riskzonen och 
förhindra att unga utvecklar ett missbruk och beroende. 

I och med den organisationsförändring som är genomförd där enheten på ekonomiskt bistånd gick från sex till fyra 
medarbetare krävs en utveckling av handläggningsarbetet. Det blir viktigt att fortsätta utveckla RPA (robotic process 
automation) för att automatisera de delar av processen som är möjliga för att spara tid för handläggare. Dessutom planeras en 
e-tjänst för ansökan att bidra till en förenklad och förbättrad handläggningsprocess, både för invånare och medarbetare. 

Familjehuset 
Öppenvården kommer att fokusera på att utveckla insatser vid våld i nära relationer. Verksamheten ska erbjuda mer inom 
behandling för utsatta, barn och utövare. Från och med hösten 2021 kan verksamheten även erbjuda praktiskt stöd som insats 
för våldsutsatta, utveckling av denna insats kommer krävas framöver. Utöver det kommer verksamheten ta fram en plan för 
hur den ska möta ett ytterligare behov när avtalet med Kriscentrum upphör inför 2023. 

Verksamheten behöver stå beredda om det beslutas att Växa Tryggt inte längre ska erbjudas. 

Förvaltningen kommer framöver fokusera på att utveckla förebyggande och uppsökande verksamhet riktat mot framförallt 
unga. 

Osby kommun Kompetensa  

Att hitta samarbetsvägar med näringslivet kommer prioriteras framöver, dels för de kommuninvånare som har behov av att 
etablera sig på arbetsmarknaden, dels för att vara en naturlig part i att tillgodose näringslivets kompetensförsörjningsbehov. 
Verksamheten vill även etablera sig i de verksamheter i Osby kommun som ännu inte har tagit emot individer i 
arbetsmarknadspolitiska insatser. 

Förvaltningen kommer även att prioritera att se över vilka förberedande insatser som är mest effektiva att utveckla och satsa 
på för att individer ska få och behålla ett arbete. Ett förstärkt samarbete med vuxenutbildningen blir viktigt då fokus framöver 
är att motivera fler till studier då det är en väg att rusta dem för framtidens arbetsmarknad. 

Verksamheten kommer inleda arbetet med yrkesvalideringar inom ramen för ett FINSAM-projekt. 

Under 2022 så kommer förvaltningen att arbeta med att uppdatera och ta fram rutiner och arbetssätt för arbetet med 
mottagande av nyanlända. Det innefattar även språkstödjande insatser och ett utökat samarbete med vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildningen 
Kommande år kommer verksamheten att prioritera utvecklingsarbeten kring systematiskt kvalitetsarbete, 
didaktik/pedagogik/kollegialt lärande, IKT (informations- och kommunikationsteknik som syftar till den kommunikation som 
uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg) samt specialpedagogik. 

Verksamheten prioriterar också samarbetet med de övriga verksamheterna i kommunen som bland annat äldreomsorgen och 
barnomsorgen för att skapa flera praktikplatser och för att personal ska känna att det blir en win-win situation att ha 
kommunens elever på praktik. För att nå hit läggs det in mer yrkessvenska och svenska som andraspråk i utbildningarna. 

Förvaltningen har inlett en översyn av vuxenutbildningens lokaler. 
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