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Lönsboda 220519  

Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin 

Vilka följder får de försenade byggnationerna? 

Ett antal av kommunens planerade byggnationer blir kraftigt försenade av olika 
orsaker. 

Det får naturligtvis konsekvenser i olika grad. De budgetmässiga är egentligen 
de som skadar minst. Kommunfullmäktige kan när som helst ändra budgeten. 
Men vi kan erfarenhetsmässigt konstatera att det brukar bli dyrare ju längre vi 
väntar. 

Vissa övriga skador går att förutse och vissa är mer svårgreppbara. 

Hur bedömer du konsekvenserna av att följande och övriga byggprojekt är 
starkt försenade?  

Med konsekvenser avser jag: 

a) Arbetsmiljö för personal samt elever och äldre 
b) Ekonomiska både i form av dyrare investeringskostnader och eventuella 

åtgärder som behöver göras i väntan på nya lokaler. 
c) Kommunens attraktivitet hos människor som överväger att flytta hit eller 

härifrån  
d) Övriga konsekvenser. 

De objekten jag tänker på i nuläget är följande men du får gärna kommentera 
även andra byggnationer. 

 Killebergsskolan och idrottshallen. 
 Örkenedskolan 
 Brandstationen i Osby 
 Nya äldreboendet i Lönsboda 

 
 
Tommy Augustsson
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1 Inledning 
Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens 
kultur- och fritidsanläggningar och verksamhet. Många av kommunens stora 
anläggningar har nått sin tekniska livslängd och är i behov av investeringar.  
Samtidigt behövs en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras på ett 
effektivt sätt för att bidra till att Osby ska vara en attraktiv boendekommun.  
Osby kommun har med goda resultat genomfört kommunfullmäktige- 
beredningar (KF-beredningar) avseende långtidsplaner inom skolans 
och äldreomsorgens område. En KF-beredning har även presenterat 
förslag till framtida användning av NB-området. 
Under mandatperioden 2014-2018 gjordes försök att starta en KF-beredning 
för att ta fram en långsiktig plan för kultur- och fritidsanläggningar men 
politisk oenighet kring problemformuleringarna gjorde att kommunstyrelsen 
i oktober 2017 konstaterade att det saknades förutsättningar att då 
genomföra en kommunfullmäktigeberedning i ämnet. 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-10-14, § 108, att starta en 
kommunfullmäktigeberedning för kommunens fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet. Coronapandemin under åren 2020 och 
2021 har försenat beredningens arbete. 
Av insamlat underlag framgår att kultur- och fritidslivet gått mot allt större 
mångfald och att den moderna människan efterfrågar specialintressen. 
Det senaste exemplet PADEL, har blivit efterfrågat, men det innebär inte till 
exempel att tennis försvinner. 
Dåvarande UN – utbildningsnämnden, gjorde omkring år 2000 en 
utvärdering av hur Osby kommun stöttade olika fritidsaktiviteter. De 
verksamheter som krävde stora anläggningar såsom ishall och simhallar var 
mest ”subventionerade” av kommunen – även räknat per utövare! De 
verksamheter som bedrevs i skog och natur såsom orienteringssporten 
respektive scouterna, var minst subventionerade av kommunen - ”billigast”. 
Fullmäktigeberedningen har fattat konsensus kring nedanstående redovisning 
av arbetet med fullmäktigeberedning angående fastigheter och anläggningar 
för kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun. 
 

1.1 Problemområde 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att effektivisera 
verksamheten inom Kultur- och fritidsenheten. Det innebär att beslut krävs 
kring vilka fastigheter och anläggningar kommunen långsiktigt ska bevara 
och vilket erbjudande som ska finnas för medborgarna. Besluten ska gynna 
att Osby kommun förblir en attraktiv och hållbar boendekommun.  
I vår moderna tid på 2000-talet är det ÖKAD MÅNGFALD och 
SPECIALISERING, där kommuninvånare ges möjlighet att fördjupa kultur- 
och fritidsintresset inom egna intresseområden, som ökar kommunens 
attraktivitet. Begreppet MER LIKVÄRDIGHET kan i själva verket 
riskera/motverka att kommunen blir MER ATTRAKTIV !’ 
Likvärdighet i fritids- och kulturutbud innebär att alla kommuninvånare har 
möjlighet att delta i någon form av aktivitet. Detta är 
fullmäktigeberedningens tolkning. 
 
Osby kommun har i utgångsläget fler anläggningar och med det större 
kostnader för kultur- och fritidsområdet än jämförbara kommuner. Detta 
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framgår av jämförande statistik från Kolada. Enligt kommunens 
årsredovisning år 2021 gick det året ca 5.10 kronor av varje satsad ”100-
krona” till kultur, fritid och turism. Verksamhetsområdet ”Kultur och fritid”, 
som sedan 2019 ligger under Barn- och utbildningsnämnden, redovisade 
2021  kostnader på 40,7 Mkr. Intäkterna för 2020 och 2021 är starkt 
påverkade av pandemin. Intäkterna för 2021 redovisas därför utifrån lagd 
budget, som 3,1 Mkr Verksamhetsstatistik redovisas för bibliotek, simhallar, 
ishall, fritidsgårdar samt konsthall. 
Samtidigt som en del av kommunens anläggningar inom fritidsområdet 
uppvisar renoveringsbehov tillkommer till följd av ökade elevantal i 
skolorna krav på ytterligare sporthallar för att möta läroplanens krav. 
Föreningslivet driver samtidigt aktivt krav på nybyggnation av ishall m m. 
Resursfrågor i kombination med finansiering över tiden behöver analyseras 
utifrån kommunens övergripande mål att vara en attraktiv boende- 
kommun. 

1.2 Syfte (och mål) 
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över hur 
kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras på 
ett kostnadseffektivt sätt, samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter som ska erbjudas.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska 
prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar 
boendekommun  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade nämndmål för 2021 är: 

 Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad 
medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 
samhället 

 Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda 
ökad kunskap, kommunikation och skapande 

 Vi ska alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och utmanas 
efter sina förutsättningar  

 
Kultur- och fritidsenhetens verksamhetsmål för 2021 är:  

 Kultur- och fritid arbetar för tillgängliga, attraktiva och hållbara 
mötesplatser som främjar delaktighet i samhället.  

 Kultur- och fritid erbjuder och synliggör en bredd av aktiviteter och 
arrangemang med kvalitet som ger kommuninvånarna möjlighet att 
utvecklas   

 Kultur- och fritid visar aktivt och främjar ett normkritiskt synsätt och 
positivt påverkar attityder och värderingar 
 

 
Syftet med denna KF-beredning är att presentera ett förslag till långsiktig 
plan för kultur- och fritidsanläggningar till nytta för kommuninvånarna, 
så att Osby kommun organiserar kultur- och fritidsområdet 
kostnadseffektivt. 
Målen uttrycks av kommunfullmäktige i beslut 2019-05-21 såsom att 
Osby kommun skall vara en attraktiv och hållbar boendekommun. 
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1.3 Metod 
 Fullmäktigeberedningens diskussioner ska utgå från nationella lagar 

och riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen, 
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid  

 Fullmäktigeberedningen ska ta fram förslag till plan för framtida 
fastigheter och anläggningar samt vilken verksamhet som ska 
erbjudas 

 Dialog med medborgare ska hållas  
 Fullmäktigeberedningen ska bjuda in till en vägledningsdebatt 

avseende kultur- och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar, på 
ett av kommunfullmäktiges sammanträden 

 Fullmäktigeberedningen ska redovisa ett betänkande avseende kultur- 
och fritidsenhetens fastigheter och anläggningar senast i mars 2020  

 KF-beredningens diskussioner ska utgå från nationella lagar och 
riktlinjer, aktuella förutsättningar och förhållanden i kommunen, 
omvärldsanalys samt aktuell statistik inom området kultur och fritid 

 KF-beredningen ska ta fram förslag till plan för framtida fastigheter 
och anläggningar samt vilken verksamhet som ska erbjudas 

 KF-beredningen ska redovisa ett betänkande senast våren 2022 (Med 
anledning av coronapandemin åren 2020 och 2021 har 
redovisningstillfället flyttats fram)  

 KF-beredningen har vid ett möte 2019-11-07 överenskommet att som 
metod använda en angreppsmodell utifrån VILL-värden, KAN-
värden och BÖR-värden som möts till SKALL-värden  
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BEREDNINGENS LEDAMÖTER, 
ERSÄTTARE och TJÄNSTEPERSONER 
 
Politiska ledamöter: 
Dag Ivarsson (M), ordförande 
Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande 
Lars Andreasson (S) 
Anna Karin Niazi (V) 
Henrik Nilsson (SD) – frånträtt uppdraget 22 01 01  
Andreas Andersson (KD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Torsten Johansson (M) 
Staffan Lutherdal (L) 
 
Ersättare: 
Fredrik Persson (M) 
Erling Persson (L) 
Maria Högberg Owiredu (KD) 
Lotte Melin (C) 
Maritha Forsberg (S) 
Carl Bejvel (SD) 
 
Tjänstepersoner: 
Fredrik Johnsson ( kultur- och fritidschef) 
Eva Andersson    (förvaltningschef BUF) 
Anders Edwall     (chef för tekniska enheten) 
Robin Skoglund   (kommunsekreterare) 
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2 Resultat 
Fullmäktigeberedningen konstaterar inledningsvis att det uppdrag 
kommunfullmäktige formulerat åt beredningen består av fyra frågor att 
besvara av beredningen. 
Härigenom uppstår en avgörande skillnad mot tidigare 
fullmäktigeberedningar inom till exempel skol- respektive äldre-området. 
Dessa beredningar har fått ett uppdrag att utreda Osby kommuns tänkbara 
skol- respektive äldreomsorgs-verksamhet cirka 30 år framåt i tiden. 
 
KULTUR- OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2015-2022 
Fullmäktigeberedningen har under sitt arbete kommit i kontakt med Kultur- 
och fritidspolitiskt program 2015 - 2022. 
Detta program antogs av Kommunfullmäktige år 2015 och finns upptryckt i 
ett 24-sidigt häfte. Med förändrad tillhörighet till olika nämnder så uppstod 
en osäkerhet i det fortsatta arbetet med det kultur- och fritidspolitiska 
programmet. En revidering pågår av programmet som beräknas vara 
uppdaterat 2023. 
Det framstår i efterhand närmast som olyckligt att uppdraget till 
fullmäktigeberedningen om kultur- och fritidsanläggningar inte refererade 
till eller utgick från detta program. (Bilaga 10: Kultur- och fritidspolitiska 
programmet) 
 
KF:s fyra frågeställningar 
 
1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras för 
att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer likvärdigt och 
samtidigt bidra till kommunens attraktivitet?  
 
2. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda inom 
fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och  
ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika 
målgrupper?  
 
3. Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för att 
tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen t ex idrott och hälsa 
samt musik?  
 
4. På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt 
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och 
personalkostnader?  
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Frågeställning 
1. På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras 
för att tillgodose kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer 
likvärdigt och samtidigt bidra till kommunens attraktivitet? 
 
Resultat 
Osby kommun är en till ytan vidsträckt kommun. Kollektivtrafik och 
pendlingsmöjligheter är därmed mycket viktiga bidragande förutsättningar 
för att kunna erbjuda ett brett och rikt utbud av kultur- och fritidsmöjligheter 
till alla kommuninvånare.  
Skollagen ger tydliga riktlinjer för hur skolans läroplansmål ska hanteras. 
Detta har blivit allt tydligare vad gäller Musikskolans utbud för eleverna i 
grundskola och gymnasium. Musikskoleundervisning under skoltid blir allt 
svårare att realisera utifrån skollagens krav. Därför är det viktigt att 
möjligheten att delta i Musikskolans verksamheter utanför skoltid utvecklas 
allt mer. Även här kan möjligheter med en välutvecklad kollektivtrafik 
möjliggöra för alla elever i Osby kommun att delta i Musikskolans 
aktiviteter. 
Skåne Nordost och färdplan 2030 belyser möjligheterna att vara 
konkurrenskraftig och att en attraktiv kommun skapas genom bland annat 
faktorer som ett starkt kultur- och fritidsutbud samt naturupplevelser. 
 
Reflektioner från omvärldsdagen 21 03 24 kring utbudet för ett rikt 
kultur- fritids- och föreningsliv i Osby kommun: 
 

 Vi behöver ett rikt varierat utbud inom kultur, fritid och föreningsliv 
som lockar alla ålderskategorier och etniciteter.  

 Vi behöver erbjuda ett rikt utbud för att öka integrationen, förebygga 
droganvändning och fånga upp barn och unga så de får en 
meningsfull fritid. 

 Psykisk ohälsa och ensamhet är ett ökande problem och genom att 
erbjuda ett varierat utbud kan personer i riskgrupper fångas upp. 

 Vi behöver erbjuda ett utbud där inte ekonomiska möjligheter hos 
medborgaren är avgörande för deltagande.  

 Vi behöver skapa arenor där det ges möjlighet att utveckla talanger 
och intressen och känna samhörighet.  

 Variation och tillgänglighet för alla åldrar i kommunens utbud 
gynnar och skapar inflytt. 

 
Osby platsar högt bland erbjudna aktiviteter 
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Fullmäktigeberedningens slutsats är att de faktiska möjligheterna att ta del av 
och utöva kultur- respektive fritidsaktiviteter i Osby kommun behöver 
marknadsföras bättre och bredare så att kommuninvånarnas uppfattningar 
bättre stämmer med verkligheten i kommunen. 
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Frågeställning 2.  
Vilket utbud av anläggningar ska Kultur- och fritidsenheten erbjuda 
inom fritid och idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och 
ökad folkhälsa med tillgänglighet för alla kommuninvånare och olika 
målgrupper?  
 
Resultat 
Med utgångspunkt i befolkningsprognoserna kopplat till 
befolkningens behov av motion i alla åldrar, ligger lösningarna i att 
tillhandahålla motionsslingor, vandringsleder mm jämte GYM-anläggningar 
med nära tillgång till löpband, lyft- och stretchapparater, motionscyklar med 
mera. 
GYM-anläggningar kan med fördel vara privatdrivna  
men där kommunen stöttar genom ”motionscheckar” och dylikt. 
För att stötta mer av nyttiga promenader respektive lämpliga löprundor, 
är motionsslingor och vandringsleder högintressanta att utveckla. 
 
KF-beredningen har överraskats av informationen om hur lite motion och 
rörelselek barn och unga får ta del av genom skolans gymnastik- och idrott. 
I genomsnitt är det bara fem procent av veckobehovet av motion och 
rörelselek, som våra unga kommuninvånare får ta del av genom skolornas 
utbud och timplan. 
Detta talar starkt för att kommunen fortsatt stöttar föreningslivets insatser 
att ”aktivera” de ungas idrottande och friluftsliv, utifrån ett allmänt hälso- 
perspektiv! 
”Rörelsekul” – aktiviteter för eleverna som organiseras utanför ordinarie 
skoltid.” 
”Bunkeflostudierna” ger anledning till reflexioner kring ”de tre 
tredjedelarna”. 
De tre delarna består av ”den aktiva tredjedelen”, dels ”den 
normalintresserade tredjedelen och ”den ointresserade tredjedelen”. Hur kan 
kommunens kultur- och fritidsverksamhet nå ut till och engagera dessa helt 
olika grupper? 
 
Folkhälsoaspekterna talar starkt för ökade motionsinsatser i alla 
befolkningsgrupper! 

 Föreningsägda anläggningar bidrar till en komplettering av 
anläggningar som Osby kommun erbjuder. 
 

 Osby kommun fördelar årligen ca 6 miljoner kronor i olika typer av 
föreningsstöd. 
 

 Osby kommun har ett mycket aktivt föreningsliv. I kommunen finns 
cirka 200 registrerade föreningar. Föreningslivet är en viktig del av 
kommunens utbud av kultur och aktiv fritid, för att uppnå ett 
livslångt välmående och god hälsa.  
 

 Även fritidsgårdarnas verksamhet är prioriterad i Osby kommun och 
bidrar till aktiviteter som är viktiga för hälsan och gör att ungdomar 
generellt säger sig må bättre. 
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 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. Tre av 
fyra barn mellan 6–12 år är medlemmar och mer än vartannat barn är 
tävlingsaktivt i en idrottsförening.   

 
 Oavsett nivå på idrottsverksamheten (barn, ungdomar, vuxna, 

motion, elit, äldre) är tillgången till idrottsanläggningar och 
idrottsmiljöer en grundförutsättning för att kunna bedriva och 
utveckla verksamheten. Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för 
hälsan och gör att människor generellt säger sig må bättre. 
Föreningsidrotten handlar om mer än bara fysisk aktivitet. Den ger 
gemenskap och sammanhang som utvecklar hela människan. 
Forskning visar att ungdomar som är aktiva i föreningslivet har en 
mer positiv livsinställning och är mindre benägna att hamna i 
kriminalitet och missbruk än jämnåriga, som inte är med i 
föreningslivet.  

 
Kultur och hälsa utifrån undersökningar, redovisningar och 
forskningsresultat; 

 Forskning har påvisat ett tydligt samband mellan kultur och hälsa. 
Kulturupplevelser kan ge nya perspektiv och utmaningar och därmed 
bidra till ett djupare livsinnehåll och en känsla av sammanhang. 
Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av 
hälsofrämjande arbete.  
 

 Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett 
komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska 
i människan. 
 

 Nationella folkhälsokommittén konstaterar i sitt slutbetänkande Hälsa 
på lika villkor att ett mer aktivt deltagande i kulturlivet, särskilt när 
det gäller utsatta grupper, sannolikt skulle medföra en bättre och mer 
jämlik hälsa i befolkningen. Regeringens proposition Mål för 
folkhälsan, som riksdagen antog 2003, framhåller också att de 
kulturpolitiska målen är ändamålsenliga ur ett folkhälsoperspektiv 
och att kulturell delaktighet är av särskild vikt. 

 
 På kunskapsguiden.se kan man bland annat läsa följande; 

Var tredje svensk kommer att vara över 60 år 2025. Kostnaderna för 
äldreomsorgen kommer att öka. Hälsofrämjande insatser förlänger 
livet och ökar livskvaliteten. Alla äldre har inte lika goda möjligheter 
till god hälsa. 
 

 Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande 
insatser både förlänger livet och ökar livskvaliteten. 
 

 Hälsofrämjande strategier och aktiviteter bör sträva efter att bekämpa 
ojämlikhet i hälsa. Jämlikhet i hälsa innebär att äldre inte får 
diskrimineras på grund av ålder. 

 
(Bilaga 1: Skåneidrotten, verksamhetsberättelse för Osby kommun) 

 
 



Osby kommun 
      
      

      
       

      
13(19) 

Frågeställning 3. 
Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för 
att tillgodose skolornas behov av lokaler för olika ämnen, till exempel 
idrott och hälsa samt musik?  
 
Resultat 
Det är lagstadgat för en kommun att tillhandahålla idrottshall/sporthall 
och simhall inom fritidsområdet samt bibliotek inom kulturområdet. 
Den totala ramen under budgetår 2021 för Kultur och Fritid är ca 37 miljoner 
(inklusive kapitalkostnader) 
Inom förvaltningen finns lagstyrd verksamhet som måste erbjuda möjligheter 
inom Kultur- och Fritids verksamhetsområde. 
Skolverksamheten som finns inom Osby kommun har enligt skollag och 
kursplaner ett skallkrav vad gäller idrott och hälsa. 
Det innebär att varje grundskoleelev och gymnasieelev har rätt till 
undervisning i idrott och hälsa enligt nationella kursplaner. 
Utifrån dessa krav måste varje elev ha säkerställd tillgång till idrottshall och 
simhall. Kursplanerna i idrott och hälsa påtalar kravet på en bred möjlighet 
att utöva olika fysiska aktiviteter och dessutom det fastställda kravet på 
simkunskap i årskurs sex. 
 
Kursplanen för idrott och hälsa: 
”Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna 
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, planera, praktiskt genomföra 
och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, 
rörelse och livsstil, genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter 
olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt 
hantera nödsituationer på land och i vatten. (Kunskapskrav för 
simundervisningen betyg godkänt - E)” 
 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta 
motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser 
till viss del till aktiviteten. I rörelser till musik och i danser anpassar eleven 
till viss del sina rörelser till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter 
varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan samtala om egna upplevelser av 
fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang 
kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 
 
Hur ser simkunskapen ut i Osby kommun idag? – Ett fåtal elever klarar inte 
målen för ämnet idrott och hälsa vari ingår kursplanemål för 
simundervisningen. För några år sedan hade vi en 100% simkunnighet i 
årskurs tre. I Osby kommun är det ca 93% av alla elever som är simkunniga i 
årskurs 6. Att vara simkunnig är att kunna simma 200 meter varav 50 meter 
ska vara i ryggläge. 
3 % av ungdomars rörelsebehov tillgodoses av skolans ämne idrott och 
hälsa. Vi kompenserar detta med bland annat rörelsesatsning på raster och 
rörelsekul efter skoltid. 
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Bunkeflometoden har studerat och konstaterat vikten av idrott varje dag och 
att man kunnat koppla det till högre betyg.  
(Bilaga 2: Rörelsesatsning i skolan 
Bilaga 3: Rörelsekul 
Bilaga 4: Bunkeflostudien) 
 
Bibliotek 
Varje kommun måste ha ett folkbibliotek. Utdrag ur bibliotekslagen § 6–9; 
” Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 
användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet.” 
 
”7 §   Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.” 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik 
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 
 
8 §   Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och 
förutsättningar. 
 
9 §   På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt 
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.” 
 
Estetiska lärprocesser och undervisning  
Det estetiska lärandet (musikskola) har i många studier påvisat positiva 
effekter på skolresultaten. Estetiska lärprocesser är ett sätt att arbeta i skolan 
som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, 
upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.  
 
Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används: talspråk, skriftspråk och 
de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media med mera) för att 
formulera och gestalta sitt lärande. Ansvaret att främja estetiska lärprocesser 
i undervisningen vilar på alla lärare, enligt läroplanen.  
 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och 
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag 
i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar 
möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och 
erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna 
sig (Lgr 11 & Lgsär 11, del 1)  
 
Att få utveckla sitt språk, lära sig läsa och skriva utifrån den egna förmågan 
och sina egna förutsättningar är idag en demokratisk rättighet. Språket 
öppnar möjligheter för lärande och växande på olika plan.  
 
Elevers förutsättningar varierar emellertid beroende på en rad skiftande 
omständigheter och orsaker. En del elever har specifika läs- och 
skrivsvårigheter. En del elever lär sig läsa och skriva på ett annat språk än 
svenska. Andra barn tycker att det är tråkigt att läsa och att läsningen inte ger 
dem något. Det gemensamma för alla elever är att läraren intar en 
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nyckelställning när det gäller att skapa sammanhang, miljöer och klimat där 
framgångsrik läs- och skrivutveckling sker. Betydelsen av att estetiska 
lärprocesser ingår i den didaktiska planeringen kan inte nog betonas enligt 
Fischbein (2007).  
 
Elever som befinner sig inom någon form av specialpedagogisk verksamhet 
kan ha svårt med det teoretiska lärandet och skulle vinna mycket på om de 
fick möjligheter att använda andra sinnen i sitt lärande. Bild, form, musik, 
drama och även särskilt anpassade dataprogram ökar elevernas delaktighet i 
sitt eget lärande (ibid). 
 
Musikskolan erbjuder ett varierat utbud av kurser för barn och unga som vill 
delta i en musikalisk verksamhet efter skoltid.  
Är man vuxen och spelsugen finns det möjlighet till undervisning i mån av 
plats. 
Tillsammans skapar vi möjligheter att ha kul och utvecklas inom musik. 
Undervisningen kan vara i form av individuella lektioner, grupplektioner, i 
projektform, kortkurser och tillfälliga tematräffar. 
 
(Bilaga 5: Slutrapport genomlysning samhällsbyggnad E&Y 
Bilaga 6: Enkätpresentation 
Bilaga 7: Kolada 
Bilaga 8: Lokal- och driftskostnader) 
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Frågeställning 4. 
På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt 
samlokaliseras för att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och 
personalkostnader?   
 
Resultat 

 Fullmäktigeberedningen ställer sig positiv till beslutad 
investeringsplan 2022-2024 vad avser kultur- och 
fritidsanläggningar. (Bilaga 9: Flerårsplan investering)  

 Det pågående förvärvet av del av kvarteret Barnvagnen möjliggör ett 
utökat idrottsplatsområde relativt centralt i Osby med närhet för flera 
av tätortens skolor. Fullmäktigeberedningen framhåller att frågan om 
att bygga ny simhall på idrottsplatsområdet troligen ligger långt fram 
i tiden. 

 Fullmäktigeberedningen fäster i stället uppmärksamheten på 
möjligheterna att förlänga bruks- och livslängden på den befintliga 
simhallen vid Hasslarödsskolan – se t ex hur Älmhult rent tekniskt 
förlängt bruks- och livslängden på sin simhall. 

 
Med större samlokalisering av anläggningar i Osby tätort och Osby kommun 
enligt ovan beskrivning, ökar förutsättningarna för effektiviseringar av 
energiutnyttjande, driftskostnader och personalsamordning. 
Möjligheter finns också att använda närliggande kommuners kultur- och 
fritidsanläggningar. 
 
Värdeskapande fastighetsförvaltning  
Länsstyrelsen i Skåne startade ett projekt under 2018 för att undersöka hur 
de skånska kommunerna arbetar med energieffektivisering i sina 
fastighetsbestånd. Alla kommunerna i Skåne deltog i undersökning vilket 
resulterade i en rapport som visade att det slösas skattemedel för ca 450 
mnkr per år på onödiga energifakturor.  
 
Då energieffektiviseringspotentialen var stor fortsatte Länsstyrelsen i Skåne 
med projektet och bjöd in alla kommuner till en fördjupad studie. I denna 
studie kvalificerade fyra kommuner sig till att delta varav Osby kommun var 
en av dessa kommuner. I denna studie undersöktes bl.a. fastigheternas 
nyckeltal samt så utfördes en fältstudie i sim – och sporthallen i Lönsboda 
för att visa på hur en ”förstudie för förädling” kan gå till.  
 
Studien resulterade i en handlingsplan för Osby kommun i hur kommunen 
ska arbeta för att sänka sina onödiga energikostnader och samtidigt höja 
kvaliteten på fastigheterna. Kommunen har valt att gå vidare och följer de 
rekommendationer som finns i denna handlingsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutades 2021-05-03 §49 att genomföra projektet 
värdeskapande fastighetsförvaltning. Sammanfattningsvis kommer det att 
innebära att samtliga byggnader som Osby kommun äger gås igenom 
gällande möjligheter för energieffektiviseringar och upprustningar. Projektet 
fokuserar på lönsamma reinvesteringar som beräknas att över 30 år göra en 
driftskostnadsbesparing med över 300 mnkr inräknat inflation och 
prisökningar.  
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3 Slutsatser och rekommendationer 
Fullmäktigeberedningen framhåller följande punkter; 
 

 Kommunens ekonomi framöver avgör möjligheterna att göra nya 
satsningar på kultur- och fritidsområdet. 
 

 Folkhälsoaspekterna för kommuninvånarna i alla åldrar är viktiga vid 
val av satsningsområde. 
 

 De lagstadgade verksamheterna inom skola, bibliotek med mera ska 
prioriteras. 
 

 Alla kommundelar ska ha något utbud inom Kultur- och 
fritidssektorn. Större anläggningar kan ekonomiskt enbart erbjudas i 
någon av Osby kommuns orter. 
 

 Utifrån såväl skolornas behov samt kommuninvånarnas hälsoaspekter 
ska simhallar finnas i både Osby och Lönsboda. 
 

 Föreningslivet är helt avgörande både för kultur- och 
fritidsaktiviteter. Det är samverkan mellan kommunens Kultur- och 
fritidsenhet och föreningslivet som utgör grunden för fortsatt 
utveckling. 

 
 Ekbackeskolans samarbete med B-Innovation är ett innovativt, 

hälsofrämjande och seriöst idrottskoncept för våra ungdomar. 
 

 Kommunens fritidsgårdar utgör ett bra och viktigt komplement till 
utbudet för de föreningsaktiva. Fritidsgårdarna bidrar till ett 
alternativ för ungdomar att mötas i ett socialt sammanhang i en 
drogfri miljö. Beredningen anser att fritidsgårdarna ska finnas kvar. 
 

 Undersöka möjligheterna och verka för att överföra lokaler till 
föreningsdrift, alternativt privat drift. 
 

 Kommunägda lokaler ska kunna användas utanför ordinarie 
verksamhetstid enligt upprättat regelverk. 
 

 Vandringsleder, motionsspår och boulebanor bör prioriteras och 
tillgänglighetsanpassas ur ett folkhälsoperspektiv. 
 

 En broförbindelse som knyter samman en motionsled runt norra 
Osbysjön bör anläggas Det höjer ortens attraktivitet och möjligheter 
till motion som bidrar till folkhälsan. 
 

 Marknadsföringen är en viktig del i att göra Kultur-och 
fritidsaktiviteter i Osby kommun kända för våra invånare.  
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 Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2015-2022 ska revideras 
och framtidsanpassas i en dialog mellan förtroendevalda politiker, 
föreningsföreträdare och Kultur- och Fritids tjänstepersoner. 
 

 Musikskolans verksamhet är en viktig del av kommunens utbud för 
att stärka det kulturella livet och de estetiska lärprocesserna. 
Musikskolan ska vara en del i Osby kommuns Kulturutbud. 
 

 Osby kommun ska kunna erbjuda invånarna möjlighet att ta del av ett 
estetiskt utbud i form av bland annat större konstutställningar, film 
och teater. 
 

 Kultur- och fritid ska samarbeta med bildningsförbunden, som är en 
självklar del av folkbildningen i Osby kommun. 
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Kultur- och fritidspolitiskt program  2015-2022

INLEDNING
Kultur- och fritidspolitiska programmet är ett vägledande dokument 
för Osby kommuns kultur- och fritidsverksamheter, samt för politiska 
beslut som rör kultur- och fritidsfrågor. Programmet kan också in-
spirera ideella och kommersiella aktörer och enskilda att engagera 
sig i och ta del av kultur- och fritidslivet. Programmet gäller under 
två mandatperioder 2015-2022 men är framtaget med ett mer lång-
siktigt perspektiv.

Majoriteten av Osby kommuns medborgare anser att kultur 
och fritid är viktigt eller avgörande för att bo i kommunen. I arbetet 
med programmet har boende i kommunen tillfrågats om vad de 
vill få ut av kultur- och fritidssektorn. En del förslag är lättare att 
tillmötesgå än andra, och naturligtvis måste kommunen göra prio-
riteringar. Många förslag och synpunkter sammantaget skapar dock 
en bild av vilka behov som finns i kommunen, vad som fungerar och 
vad som behöver utvecklas. Osby kommuns kultur- och fritidsliv är 
rikt tack vare engagerade medborgare, personal och besökare. De 
ideella organisationerna och våra egna verksamheter, till exempel 
fritidsgårdarna, utgör grunden för kultur- och fritidsverksamheten. 
Dessa verksamheter har stor betydelse för kommunen genom att 
främja ungas positiva utveckling och verka förebyggande mot ohäl-
sa, droger och kriminalitet.
Engagemanget som finns ska värnas, vårdas och utvecklas. Vi ska 
fortsätta göra vårt bästa för att skapa förutsättningar för att låta 
idéer bli verklighet.

Osby kommuns vision 2020
”Osby är en kommun där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi 
lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nära naturen. Goda kom-
munikationer skapar närhet och sparar tid. Vår kommun präglas av 
kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat 
och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett 
aktivt miljöarbete säkrar en hållbar livsmiljö för kommande gene-
rationer.”

Övergripande mål
Osby kommun har valt ett antal övergripande mål för kommunen i 
sin helhet, och flera delmål. Kultur- och fritidssektorn kan framför 
allt bidra till måluppfyllelse av de övergripande mål som citeras 
nedan.

”Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att 
bo och vistas i”
”Kultur, rekreation och meningsfull fritid ska vara 
tillgänglig för alla”

Innehåll
DEMOKRATI OCH MÅNGFALD 4

HÅLLBARHET 6

FOLKHÄLSA 7

BARN OCH UNGA 8

FOLKBILDNING OCH DEN IDÉBURNA SEKTORN 10

UTEMILJÖ 12

FRITID 13

SIMHALLAR 14

ISHALL 15

FRITIDSGÅRDAR 16

KULTUR 17

Kulturarv och kulturmiljö 17

Kultur och näringsliv 18

De estetiska uttrycksformerna 19

BIBLIOTEK 20

MUSIKSKOLAN 21

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING 22

KÄLLOR OCH ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT 24

BILAGA: BIBLIOTEKSPLAN -

Organisation
Osby kommun är indelad i fem verksamhetsområden. Barn och 
skola, Utbildning och arbete, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad 
och Kommunledningskontor. Kultur och fritid är en enhet inom 
verksamhetsområdet Samhällsbyggnad. Kultur och fritid driver och 
tillhandahåller lokaler, idrottsanläggningar, simhallar, bibliotek och 
fritidsgårdar, samordnar allmänkultur och handlägger bidrag till 
föreningar och studieförbund. Kommunen ingår i samarbetet Skåne 
Nordost, som består av kommunerna Bromölla, Hässleholm, Hör-
by, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. 

Förklaring till upplägget: 

Vi vill = mål med verksamheten
DÄRFÖR VILL VI = Strategier för att nå målen
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DEMOKRATI OCH 
MÅNGFALD
Enligt Osby kommuns övergripande delmål för demokrati ska kom-
munen ”främja ett aktivt medborgarskap som på jämlika villkor ger 
invånarna möjlighet till inflytande, deltagande, delaktighet och an-
svarstagande.” Kultur och fritid spelar en viktig roll i denna strä-
van och våra verksamheter ska präglas av tillit, tolerans, nyfikenhet 
och lyhördhet gentemot medborgarna. Ett dynamiskt demokratiskt 
samtal är viktigt för ett socialt hållbart samhälle. Kultur och fritids 
verksamheter har olika vägar för inflytande som möten, tipslådor, 
sociala medier och daglig personlig kontakt. Föreningslivet bygger 
på medborgarnas egna initiativ, vilka vi stödjer såväl ekonomiskt som 
med praktiska förutsättningar.

Alla ska kunna ta del av, påverka och känna sig välkomna i Osby 
kommuns kultur- och fritidsliv oavsett kön, könsöverskridande iden-
titet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller socioekono-
miska förhållanden.

Vi ska arbeta aktivt för att inkludera dessa grupper och därmed följa 
diskrimineringslagen 2008:5671. Detta arbete behöver pågå kontinu-
erligt inom alla verksamheter. Det är viktigt att visa öppenhet för en 
åsiktsmässig och kulturell mångfald. Både för den enskilda individen 
och sett ur ett samhällsperspektiv skapar mångfald både attrakti-
vitet och ekonomisk hållbarhet2. De olika kulturer och identiteter 
som finns representerade i Osby kommun idag ska användas som en 
styrka och mångfald ska bejakas. Kommunens medborgare har tyd-
ligt uttryckt ett behov av mötesplatser för olika intressen, åldrar och 
bakgrund. Strävan efter jämställdhet mellan könen bör genomsyra all 
utveckling mot större mångfald. Unga vuxna, hbtq-personer och per-
soner med utländsk bakgrund prioriteras under perioden 2015-2022.

När nya grupper och individer tar del av eller driver aktiviteter 
ska de informeras om möjlighet till inflytande.
Ett internationellt utbyte med kreativa möten mellan kulturer inom 
kultur och fritidsområdet är önskvärt. Sådana möten kan bidra till en 
större mångfald av tankar och vanor. De kan både inspirera till nya 
arbetssätt och göra oss bättre på självreflektion.

DÄRFÖR VILL VI:
– driva utveckling av Medborgarhuset i Lönsboda mot ett aktivt 
och attraktivt allaktivitetshus i samverkan med föreningslivet.

- att Kultur och fritid blir bättre på att samverka med hjälp-
organisationer, med övriga samhällsstöd samt se över system 
för prisreduktion/rabatterade avgifter för att inkludera ekono-
miskt svaga grupper.

- undersöka och ifrågasätta vilka inkluderande och exkluderan-
de faktorer som finns i våra verksamheter. Därefter planera för 
kvantitativ förändring som jämn fördelning av resurser mellan 
könen. För personal och ledare behövs fortbildning för att möta 
och skapa möten mellan olika individer, grupper och intressen. 
Barn, unga vuxna, hbtq-personer och personer med utländsk 
bakgrund prioriteras.

– se över och utveckla Osby kommuns samordning av mark-
nadsföring och information om kultur- och fritidsverksamhe-
ter och aktiviteter, tillsammans med Osby turism och kom-
munens informationsansvariga.

– undersöka möjligheterna för internationellt utbyte, såväl för 
den egna organisationen som för föreningslivet.

Vi vill att det ska vara möjligt att delta i 
Osby kommuns kultur- och fritidsliv oavsett var i 
kommunen man bor.

Vi vill att kultur- och fritidsaktiviteter 
ska skapa möten mellan olika kulturer och 
generationer.

Vi vill att en mångfald av identiteter och 
erfarenheter finns representerade i utbudet.

1. Utöver de diskrimineringsgrundande kategorier som diskrimineringslagen anger 
väljer vi att addera kategorin ”socioekonomisk status”. Klassificeringen grundar sig 
på individens position på arbetsmarknaden och socioekonomisk status har bland 
annat samband med hälsa.

2. Charlotte Mellander, Richard Florida, red. The Creative Class Goes Global, 2014

ÖVERGRIPANDE  MÅL
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HÅLLBARHET
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. Så definieras hållbar utveckling i Brunt-
landkommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987. Det 
kommunövergripande målet för miljöfrågan lyder: ”Osby kommun ska 
arbeta aktivt för en långsiktigt hållbar livsmiljö”. 

En hållbar livsmiljö innefattar social, ekonomisk och miljömäs-
sig hållbarhet. Social hållbarhet handlar om demokrati, rättvisa och 
kulturell hållbarhet. Kultur och fritid bidrar till ekonomin genom att 
attrahera människor att flytta till och bo kvar i kommunen, genom 
att förebygga brottslighet och genom att främja god hälsa, kreativitet 
och företagande.

Särskilda åtgärder för social och ekonomisk hållbarhet finns inte 
med bland åtgärderna i detta stycke, de nämns istället särskilt under 
områden som berörs.

FOLKHÄLSA
Delaktighet i kultur och idrott ger såväl individuella som sam-
hällsekonomiska vinster.3 En känsla av sammanhang är viktigt för 
psykiskt välbefinnande, det bekräftas både av forskning och av Osby 
kommuns medborgare. Aktiviteter och social samvaro är viktiga ur 
ett förebyggande, hälsofrämjande friskvårdsperspektiv, och kan ha 
en positiv inverkan på förloppet av fysiska och psykiska åkommor. 
Samverkan med vård och skola är central.

Nedan nämns åtgärder som framförallt rör möjligheten till fysisk 
aktivitet. När det gäller psykisk hälsa kan Kultur och fritid bidra ge-
nom möjlighet till socialt sammanhang, delaktighet, bekräftelse och 
känslan att vara behövd.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i Osby kommun och bidra till inbromsning av den globala uppvärmningen.

DÄRFÖR VILL VI:
– ta initiativ till en översyn av energieffektiviteten i alla kommunalt och föreningsdrivna anläggningar inom kultur- och fritidsområdet 
och ta fram en långsiktig åtgärdsplan.

– verka för bättre allmänna kommunikationer för att underlätta för människor att ta sig till och från anläggningarna kollektivt och där-
med minska personbilstrafik och utsläpp av avgaser från fossila bränslen.

– uppmuntra föreningslivet att beakta miljöperspektivet i deras respektive verksamheter.

– att de verksamheter som drivs av Kultur och fritid och som erbjuder livsmedel ska ha ett ekologiskt och rättvisemärkt utbud i så stor 
utsträckning som möjligt.

– initiera diskussion och sprida kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor, både inom organisationen och gentemot medborgarna.

Social hållbarhet ingår dessutom i kultur- och fritidssektorn i sin 
helhet eftersom den ökar möjligheten till ett gott liv i trygghet, ge-
menskap och inflytande. Ett samhälle med stor delaktighet, vilket 
kultur och fritid bidrar starkt till, är en bra förutsättning för att kunna 
hantera problem och intressen där de privata och politiska sfärerna 
möts. När det gäller den miljömässiga hållbarheten vill Kultur och 
fritid bidra till en bättre global klimatutveckling, genom kunskaps-
spridning samt genom lägsta möjliga energiförbrukning i de egna 
verksamheterna.

3. Källor för hela stycket: Region Skånes strategi för vård och hälsa, samt Idrott hela 
livet: strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete 2007

4. Kultur på recept innebär att en vårdinrättning skriver ut recept på kultur i form av 
till exempel eget skapande eller utställningsbesök, oftast åt patienter med psykisk 
åkomma, risk för socialt utanförskap eller smärtproblem.

ÖVERGRIPANDE  MÅL ÖVERGRIPANDE  MÅL

Vi vill bidra till att människor har en god 
fysisk och psykisk hälsa och kan delta i sociala 
sammanhang.

DÄRFÖR VILL VI:
– verka för ökad möjlighet för fysiskt och psykiskt funktions-
nedsatta att delta i kultur- och fritidslivet.

– att seniorer ska erbjudas fler möjligheter till motion och 
rörelse. Kultur och fritid ska vara drivande och utgöra en länk 
till föreningar.

– undersöka möjligheten att tillämpa ”Kultur på recept”4.

– bejaka och uppmuntra medborgarna att vara aktiva, för möj-
lighet till ökad gemenskap och livskvalitet.
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BARN OCH UNGA
Genom FN:s barnkonvention har barn och unga rätt att behandlas 
med respekt och komma till tals.  Kommunens övergripande delmål 
lyder: ”Osby kommun vill vara en bra plats för barn och unga”. 

Barn och unga ska ha inflytande över kultur- och fritidsverk-
samheterna. Samtidigt bör barn och unga erbjudas upplevelser de 
inte visste fanns, och som komplement till de kommersiella och 
lättillgängliga.

För yngre barn kan kultur- och fritidsaktiviteter särskilt berika 
och stärka fysisk aktivitet och motorik, den individuella utveck-
lingen och en ökad förståelse av omvärlden. Barn bör erbjudas vida 
referensramar och få möjlighet till bekräftelse för olika förmågor 
tidigt i livet. Detta skapar ett större handlingsutrymme senare i livet. 
Kultur och fritid och Barn och skola vill bli bättre på att samverka 
och använda kommunens samlade resurser för att nå måluppfyllel-
se för båda verksamhetsområden. Samarbeten mellan Kultur och 
fritid och Barn och skola har en värdefull fortbildande funktion 
för personal i båda områden. Samarbeten leder till exempel till nya 
undervisningsmetoder och utbyten om barns och ungas preferenser 
och vardagsvillkor.

För unga spelar kultur- och fritidssektorn en stor roll för attrak-
tivitet på bostadsorten. Detta handlar till stor del om möjligheten 
till en aktiv fritid och en faktisk möjlighet till inflytande. Osby 
kommun betraktar unga och unga vuxna som bärare av värden och 
kunskap som är viktiga för samhället både idag och på längre sikt. 
Målgruppen unga vuxna behöver sammanhang där de kan spegla 
sig i likasinnade, samtidigt som olika grupper behöver mötas för 
ökad tolerans, tillit och trygghet. Centralt är inflytande, delaktighet, 
demokrati, psykisk hälsa och jämställdhet. Vi vill stödja de som står 
långt från arbete och utbildning att leva ett aktivt och meningsfullt 
liv. Idrottsföreningarna i Osby kommun har ett stort deltagande 
bland barn framför allt upp till 13 års ålder, därefter är det många 
som slutar med sin sport utan att hitta nya motionsformer och in-
tressegemenskaper.

Kultur och fritid prioriterar barn och unga i alla verksamheter.

Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och eget ska-
pande i kommunen, och flera av studieförbunden är särskilt viktiga 
för integration och mångkultur. En ny gemensam modell har antagits 
2014 inom Skåne Nordost.

Vi vill bidra till att stärka kommunens barn, unga och 
unga vuxna genom skapande, deltagande och mottagande av 
kultur- och fritidsaktiviteter.

Vi vill att kommun- och föreningsdrivna verksamheter 
ska ha stor lyhördhet för barns och ungas preferenser.

DÄRFÖR VILL VI:
– bejaka barns och ungas digitala vanor som medel för kommunikation, 
kunskap, gemenskap och lek, som komplement till fysiska aktiviteter.

– uppmuntra föreningar att inkludera fler unga personer som referenser 
och för deltagande i administration och styrelsearbete.

– utreda möjligheten för en kulturgaranti i grundskola och förskola.

– stimulera utökat utbud av aktiviteter för barn och unga sommartid.

– prova modellen idrottsskola för barn årskurs 1-3.

– utreda möjlighet till kulturskola för barn.

– verka för att fler unga praktiserar och sommarjobbar inom kultur- och 
fritidsområdet.

– uppmuntra engagemang och sysselsättning till exempel genom koncep-
tet ung sommararrangör5.

– att samverkan mellan Kultur och fritid och verksamhetsområdet Utbild-
ning och arbete ska stärkas kring målgruppen unga vuxna, för integration 
och för att motverka utanförskap.

– vidareutveckla mötesplatser för unga 15-25 år.

– att möjligheten till fortbildning av personal alltid tas tillvara vid sam-
arbeten mellan Kultur och fritid och Barn och skola.

5. Ung sommararrangör” är en form av feriepraktikplats som kommunen erbjuder till unga 
16-17 år som har en idé till ett sommararrangemang inom kultur och/eller fritid, för en 
ung publik. De unga får lön som handledning i att planera och genomföra arrangemanget. 
Konceptet genomförs på försök sommaren 2015.

ÖVERGRIPANDE  MÅL
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FOLKBILDNING OCH 
DEN IDÉBURNA SEKTORN
Osby är en mycket föreningstät kommun med 170 föreningar (2015), och har sammantaget 
många engagerade organisationer för kultur, idrott, trossamfund och friluftsliv. Kultur och 
fritid är bidragsgivare åt dessa. Bidragssystemet är dock ojämlikt och föråldrat, och uppfyller 
inte dagens behov. Den idéburna sektorn omfattas även av tillfälliga och mindre uppstyrda 
nätverk, och vi ska vara öppna för stödformer även till dem.

Studieförbunden är viktiga aktörer för bildning och eget skapande i kommunen, och flera 
av studieförbunden är särskilt viktiga för integration och mångkultur. En ny gemensam modell 
har antagits 2014, inom Skåne Nordost för att säkra och stärka studieförbundens verksamhet i 
kommunerna, samt för att underlätta samarbeten mellan kommun och studieförbund och för 
samarbeten över kommungränser. Kultur och fritid har en kontinuerlig dialog med studieför-
bund och de ideella organisationerna.

Vi vill att Osby kommun ska ha ett rikt ideellt 
engagemang och en omfattande folkbildande verksam-
het för alla medborgare.

DÄRFÖR VILL VI:
- genomföra en bidragsöversyn av alla kommunens stöd till för-
eningslivet.

- utöver konventionella föreningsbidrag införa ett ”snabb slant”-bi-
drag, där tillfälliga grupper och enskilda kan söka ekonomiskt 
bidrag med kort handläggningstid för att genomföra projekt inom 
kultur- eller fritidsområdet. Unga ska vara prioriterad målgrupp 
för snabb slant.

- tillsammans med föreningslivet kartlägga behov och utveckla 
former för förenings- och ledarutveckling.

- för att visa uppskattning och premiera engagemang arrangera 
en årlig gemensam social och utvecklande aktivitet för ledare och 
aktiva inom föreningslivet.

- verka för någon form av föreningsråd; ett påverkansorgan som 
driver föreningarnas frågor och som ökar samarbetet föreningar 
emellan.

- arbeta fram lokala mål för studieförbundsbidragen i Osby kom-
mun i samråd med studieförbunden. De lokala målen ska kom-
plettera den nyinförda modell för studieförbund som nämns ovan.

- uppmuntra studieförbunden att sprida sina aktiviteter över hela 
kommunen.

- stödja ungas deltagande och engagemang i till exempel föreningar 
och studieförbund.

ÖVERGRIPANDE  MÅL
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UTEMILJÖ
Osby kommun har en varierad och artrik natur med våtmarker och 
betesmarker, och naturskyddsområden av riksintresse däribland 
urskogsområdet Nytebodaskogen. Här finns sjöar, skogar och ängar 
med motionsslingor, kanotled, cykelleder och badplatser. I de större 
orterna finns parker, torg och gröna ytor med lekplatser och konst. 
För att bli mer välbesökta mötesplatser behöver platserna i tätor-
terna göras mer attraktiva.

FRITID
Inledning
Med fritid menar vi meningsfulla aktiviteter som höjer livskvaliteten, 
är hälsofrämjande och för välbefinnande. Begreppet fritid används 
här alltså med fokus på innehåll, i likhet med engelskans ”leisure”, 
snarare än som ett ord för tiden mellan sömn och arbete.

Till fritidsområdet hör bland annat idrottsföreningar, friluftsför-
eningar och fritidsgårdar. Motion och idrottande utgör en stor del 
av fritidssektorn i Osby kommun och en övervägande del av dessa 
verksamheter riktar sig till barn och unga. Osby kommun tillhanda-
håller anläggningar och idrottsmiljöer för ett brett utbud. Det finns 
många sjöar med badplatser och fiskemöjligheter. Kommunen har 
två fullstora idrottshallar, Hasslaröd i Osby tätort samt en nyreno-
verad hall i Lönsboda. 2014 gjordes en satsning på konstgräsplan på 
idrottsplatsen i Osby tätort. För friluftsliv och avkoppling i vacker 
natur finns Hjärtasjötorpet utanför Lönsboda till uthyrning som-
martid. Utöver detta förfogar vi över några mindre gymnastiksalar. 
De mindre gymnastiksalarna används relativt begränsat medan de 

fullstora sporthallarna är ständigt fullbokade vilket ställer till det när 
nya föreningar vill introducera sin verksamhet eller befintliga verk-
samheter ökar i omfång. Kultur och fritid uppmuntrar till spontan och 
föreningsdriven idrott genom bidrag, subventioner, kontaktnät och 
samverkan inom kommunen såväl som över kommungränser. Flera av 
kommunens verksamheter som badhus och ishall har en koppling till 
grundskoleverksamhet. De ideella idrottsföreningarna får ekonomiskt 
stöd från kommunen.

Möjligheterna till spontan fysisk aktivitet behöver stärkas och 
det behövs fler insatser för äldres och funktionsnedsattas fysiska ak-
tivitet. Osby kommun vill arbeta för att kommunens föreningar pri-
oriterar breddverksamhet och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.

Vi vill att Osby kommun ska ha en attraktiv, trygg 
och välanvänd offentlig miljö med plats för eftertanke, 
rekreation och aktivitet och som uppmuntrar till möten 
mellan alla generationer.

DÄRFÖR VILL VI:
- i samband med detaljplanearbete i kommunen verka för att 
trygghet, möjlighet till motion, lek, spontan idrott och den es-
tetiska aspekten alltid tas i beaktande.

- stärka samverkan med övriga enheter inom samhällsbyggnad, 
för att förbättra och utveckla utemiljön med kommunens sam-
lade resurser och kompetenser.

- undersöka möjligheterna till, samt undersöka hur den offentli-
ga miljön kan utformas med medborgarnas medverkan.

DÄRFÖR VILL VI:
- att funktionsnedsatta ska erbjudas bättre möjligheter till motion 
och rörelse. Kultur och fritid ska vara drivande och utgöra en länk 
till föreningar.

- verka för ökade möjligheter till självorganiserad spontan idrott, 
motion och lek.

- verka för ett gott fiskebestånd och tillgängliggöra fritidsfisket i 
kommunens sjöar.

- stärka samverkan mellan Kultur och fritid och Barn och skola 
kring användning av lokaler, anläggningar och utemiljöer, en in-
ventering av lokaler och behov bör genomföras.

- skapa bättre system för lokalbokning.

- intensifiera samverkan med fritidsföreningar i hela kommunen 
för att arbeta för behovsanpassade anläggningar.

- kartlägga behovet av konstgräsplaner i kommunen.

- uppmuntra idrottsföreningar att prioritera breddverksamheter 
för barn och unga, med lyhördhet för barns och ungas preferenser.

Vi vill att alla ska erbjudas möjlighet till fysisk akti-
vitet och social gemenskap, för en god hälsa, livskvalitet 
och välbefinnande.
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SIMHALLAR
Kultur och fritid driver idag två simhallar med allmänbad, simunder-
visning och olika aktiviteter. Öppettider och aktiviteter planeras med 
lyhördhet för besökarnas behov och önskemål. För simhallen i Löns-
boda utgör familjebad den största delen av verksamheten. I Osby 
tätort ligger tyngdpunkten på föreningssimning och motionssimning, 
och verksamheten samarbetar tätt med föreningslivet. Osby simhall 
är idag inte anpassad för personer med funktionshinder.

Simhallarna har en mycket bred verksamhet som håller öppet för 
allmänheten sju dagar i veckan. Verksamheten bedriver en omfattande 
simundervisning i grundskolan, samt simundervisning för vuxna. Där-
för har Osby kommuns medborgare hög simkunnighet och kommu-
nens skolbarn har under många år placerat sig i de främsta positionerna 
vid svenska simförbundets årliga tävling ”Skolsimmet”.

ISHALL
I Osby tätort finns en ishall som byggdes av ideella krafter på 60-ta-
let och är i stort renoveringsbehov. Den drivs av Kultur och fritid och 
är välanvänd både av föreningar och för allmänåkning. 

Issporter är nationellt sett på nedåtgående, men i Osby kom-
mun är både hockeyn och konståkningen mycket populära. En annan 
nationell tendens är att resurser som används till idrottsanläggningar 
medför en ekonomisk snedfördelning till killars fördel. Eftersom Osby 
ishall används flitigt av både tjejer och killar är det särskilt angeläget 
och motiverat att satsa på hallen.

Vi vill att Osby kommuns simhallar ska värna om 
allas simkunnighet och vara attraktiva mötesplatser för 
rekreation och hälsa.

DÄRFÖR VILL VI:
- utveckla badhusmiljön genom enkla förändringar så den blir 
mer attraktiv, upplevelseorienterad och lekvänlig.

- undersöka möjligheten till åtgärder av omklädningsrum för 
personer som behöver extra trygghet i badhusmiljön.

- initiera en utredning om simhallarnas framtid utifrån anlägg-
ningarnas ålder och skick.

Vi vill att Osbys ishall ska erbjuda en attraktiv 
miljö som ger möjlighet till issportens utveckling och 
allmänhetens möjlighet till skridskoåkning.

DÄRFÖR VILL VI:
- fortsätta utreda ishallens miljö och fysiska skick under början 
av mandatperioden 2015-2018.

- utreda möjligheterna till att använda lokalerna utanför säsong 
till evenemang.

- skapa former för samarbete mellan föreningar och Kultur och 
fritid för att stärka verksamheten och nyttja hallen optimalt samt 
öka trivseln och miljön i hallen.
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FRITIDSGÅRDAR
Kommunen driver fritidsgårdsverksamhet i Osby och Löns-
boda. Personalen arbetar med personligt bemötande och 
informellt lärande. Gårdsverksamheten är föränderlig och 
anpassas efter omvärldsförändringar, önskemål och behov. 

Verksamheterna arbetar aktivt med information och 
åtgärder mot droger, trakasserier och våld. Prioriterad mål-
grupp är ungdomar i högstadieålder och för att tillgodo-
se gruppens behov behöver personalen vara verksam även 
utanför gårdarna, på ungdomarnas naturliga mötesplatser. 
Ledord för bemötandet är omsorg, uppmuntran, trygghet 
och delaktighet. Individens personlighet, egenskaper och 
möjligheter tas tillvara, bekräftas och utvecklas. Samarbete 
sker med skolan, polis, socialförvaltning, ungdomsmottag-
ning med flera.

KULTUR
Inledning
Kultur är viktig för samhällsutvecklingen då den berikar demokratin med idéer och nyanserar det offentliga samtalet. Kultur skapar att-
raktionskraft och bidrar till en hållbar ekonomi. Både eget skapande inom traditionella och nyskapande konstarter och mottagande av 
professionella kulturuttryck är viktiga. I Osby kommun finns besöksmål, scener och aktörer för ett professionellt utbud. Idag är möjligheterna 
till delaktighet och eget skapande på fritiden begränsade och de behöver öka.

KULTURARV OCH KULTURMILJÖ
Kulturarvet stöds av kulturmiljölagen 1988:950. Kulturarv är mate-
riella och immateriella avtryck av mänsklig aktivitet som traditioner, 
språk, föremål och kulturmiljöer. Kulturmiljö är en del av kulturarvet 
och innefattar platser och områden som påverkats av mänsklig aktivi-
tet genom olika historiska perioder. Osby kommuns kulturarv utgör 
viktiga besöksmål för lokal publik såväl som turister. I kommunen 
finns intressanta historiska spår från tidig industri, samt militärhisto-
ria från både snapphanekrigen och beredskap från andra världskriget. 
Örnanäs är Skånes enda kulturreservat med spår av jord- och skogs-
bruk från olika tider fram till 1900. Kommunen driver ingen egen 
verksamhet men handlägger ärenden inom området och ger bidrag 
till hembygdsföreningar.

Vi vill att Osby kommuns kulturarv ska beva-
ras, synliggöras, användas och utvecklas.

DÄRFÖR VILL VI:
- verka för att ansvaret för kulturarvsfrågan utreds.

- inleda en implementeringsfas i enlighet med den inventering 
av kulturbyggnader som har genomförts.

- verka för stärkt samverkan mellan turism, aktörer inom kul-
turarvsområdet, och aktörer inom de kulturella och kreativa 
näringarna, för att synliggöra kulturarv och kulturmiljöer 
samt utveckla kulturturismen.

Vi vill att fritidsgårdarna ska vara öppna 
verksamheter där spontana och varaktiga aktiviteter 
genomförs för, av och med ungdomar.

Vi vill att gårdarna ska vara trygga, alkohol- och 
drogfria miljöer, där goda relationer byggs mellan 
ungdomar och mellan ungdomar och vuxna.

Vi vill att fritidsgårdarna utgör en plats för 
ungas växande och utveckling på deras egna villkor.

Vi vill att fritidsgårdarna ska bidra till 
demokratisk utveckling, till skapande och till 
stärkande av målgruppens tro på sina förmågor.

DÄRFÖR VILL VI:
- uppmuntra till större utbyte mellan föreningsliv, studie-
förbund och fritidsgårdarna för att tillgodose behovet av fler 
och mer utmanande aktiviteter, samt aktiviteter för särskilda 
intressen.

- fortsätta genomföra aktiviteter och resor inom och utanför 
kommunen.

- utveckla fritidsgårdarna så att de lämpar sig ännu bättre för 
scenframträdanden och eget musicerande.

- skapa former för att nå och engagera ungdomar i hela kommu-
nen.

- verka för att bemanningen på fritidsgårdarna motsvarar Nack-
aNätverkets definition av fritidsgårdsverksamhet.

- uppmuntra att fler aktiviteter sker på ungas initiativ med stöd 
av vuxna.



18  19 Producerad av competence reklambyrå ab

Kultur- och fritidspolitiskt program  2015-2022

KULTUR OCH 
NÄRINGSLIV
Ett kulturpolitiskt område är under framväxt på nationell och lokal 
nivå, ”KKN”: Kulturella och kreativa näringar. Regionalt samverkar 
Kultur Skåne och den regionala tillväxtnämnden för att stärka de 
kulturella och kreativa näringarna i Skåne. De kulturella och krea-
tiva näringarna bidrar till kulturell, ekonomisk och social förnyelse 
och omfattar flera olika branscher såsom arkitektur, design, konst, 
scenkonst, litteratur, måltid, turism, besöksnäring och upplevelse-
baserat lärande.

Vår kommun finns i en region som präglas av många kulturella aktörer 
och ett rikt kulturellt utbud och det ska vi ta till vara. Kultur och fritid 
samverkar med Osby näringsliv i flera avseenden och vi ska fortsätta 
ha goda relationer till och välkomna samarbeten med näringslivet.

DE ESTETISKA UTTRYCKSFORMERNA
Med de estetiska uttrycksformerna avses traditionella områden som 
scenkonst, musik, film, bildkonst och litteratur. Utöver dessa områ-
den ska Kultur och fritid visa öppenhet för nya uttrycksformer. Det är 
viktigt att människor erbjuds sammanhang för att dela och diskutera 
kulturupplevelser. Särskilt för barn och unga är det viktigt att erbjuda 
sammanhang där konstnärliga uttryck diskuteras ur olika perspektiv. 
Eget skapande är värdefullt i sig, samtidigt som det kan skapa ökad 
förståelse av kulturens olika bilder och språk, och vara utgångspunkt 
för analys och ifrågasättande av ideal och budskap som förmedlas.

Det finns flera scener för musik och scenkonst i kommunen. Tack vare 
en god regional infrastruktur har vi möjlighet att hålla en hög kvalitet på 
utbudet inom scenkonst och musik. I Osby tätort finns medborgarhuset 
Borgen som bland annat inrymmer en biograf med hög teknisk standard 

och ett kvalitativt och brett utbud. Biograflokalen tjänar även som lokal 
för scenkonst6. Vi befinner oss i en region där professionellt filmskapande 
är på frammarsch, och det ska vi ta till vara. 
Kommunen ansvarar för konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. 
Konsthallen i biblioteket i Osby tätort visar professionell lokal, regional och 
nationell samtidskonst. Kommunen har en konstsamling som kan utgöra 
en resurs för både pedagogik och besöksnäring.

Biblioteken är en plats för mötet mellan författaren och läsaren, genom 
den traditionella prosan och poesin samt genom medier för bild, film 
och ljud. Biblioteken erbjuder också författarbesök, bokcirklar, littera-
turförmedling samt skapande och läsfrämjande aktiviteter. Föreningar, 
studieförbund och bibliotek är viktiga för fortbildning och eget skapande. 
Kultur och fritid samverkar tätt med Barn och skola kring de estetiska 
uttrycksformerna.

Vi vill att alla ska ha möjlighet till eget skapande.

Vi vill att alla ska ha möjlighet att ta del av och 
mötas kring professionell, varierad och konstnärligt 
nyskapande kultur.

Vi vill följa enprocentregeln för konstnärlig ge-
staltning vid ny- om- och tillbyggnad7.

DÄRFÖR VILL VI:
- följa rekommendationer och avtal för professionella kulturskapares er-
sättningar, som MU-avtalet8 och författarförbundets standardarvode för 
författarbesök.

- verka för att stärka den lokala infrastrukturen inom scenkonst, bildkonst, 
film och rörlig bild, musik och litteratur, det vill säga att utveckla dess 
delar och förbindelser mellan dem så att de blir resurser för varandra.

- kontinuerligt analysera tillgängligheten till kulturen och arbeta aktivt 
med att bredda publiken.

- främja eget skapande inom traditionella och nyskapande estetiska ut-
trycksformer, genom bättre förutsättningar efter behov, till exempel 
kreativa verkstäder.

- verka för ökad bredd i musikutbudet, samt större geografisk spridning.

- verka för arrangemang och föreställningar som attraherar unga.

- inventera och utreda behovet av ändamålsenliga scener och andra fysiska 
förutsättningar för kulturarrangemang och eget skapande.

- stödja semiprofessionella filmskapare och verka för att deras produktio-
ner ges visningsmöjlighet.

- att ett verksamhetsöverskridande konstnärligt råd ska upprättas i kom-
munen, som kan sköta processen vid nyinköp av offentliga konstnärliga 
verk och installationer. Rådet bör även informera och uppmuntra priva-
ta bostadsbolag och fastighetsägare att beakta estetik och konstnärliga 
aspekter vid ny- om- och tillbyggnad.

- se över möjligheten att tillämpa den rekommenderade enprocentsregeln 
vid ny- om- och tillbyggnad.

- arrangera författarbesök och andra läsfrämjande och litteraturförmed-
lande aktiviteter på biblioteket.

- att barn och vuxna ska kunna möta författarskap på sitt modersmål samt 
olika författarskap från olika delar av världen.

6. Borgens teaterlokal är enligt Riksteatern klassificerad som ”Grön -”; stor scen 
med godkänd standard för teknik, loger med mera. Se länk sist i programmet.
7. Enprocentregeln innebär att en procent av den samlade kostnaden vid offent-
ligt finansierad ny- om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. 
Modellen är inte lagstadgad, men den har funnits som en rekommendation och har 
tillämpats på olika sätt i Sverige sedan 1960-talet.
8. MU-avtalet är ramavtalet för konstnärers medverkan vid utställningar, och är 
tecknat mellan Statens kulturråd och Konstnärernas riksorganisation.

Vi vill att Osby kommun ska vara en plats som 
attraherar kulturella och kreativa näringsidkare att 
bosätta sig och verka i kommunen.

DÄRFÖR VILL VI:
- att samverkan ska stärkas mellan Kultur och fritid, Osby 
turism och näringslivsutvecklaren.

- att Kultur och fritid tillsammans med kommunens närings-
livsutvecklare ska ta fram en strategi för att driva utveckling 
av kulturella och kreativa näringar i kommunen.

- att samverkan ska stärkas mellan Kultur och fritid och 
näringslivet i Osby.
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BIBLIOTEK
Folkbiblioteksverksamheten i Osby kommun bidrar till att berika 
Osbybornas fritid och erbjuder på olika sätt möjligheter till kultur-
upplevelser. Både folk-och skolbiblioteket är lagstadgad verksamhet 
med tydliga uppdrag i biblioteks- respektive skollagen. Biblioteken 
ska på olika sätt ”verka för det demokratiska samhällets utveck-
ling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. 
Folkbiblioteksverksamhet finnas tillgänglig för alla, med särskild 
uppmärksamhet riktad mot personer som har annat modersmål än 
svenska, personer med funktionsnedsättning och barn och unga.

Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska alla kommuner anta en bib-
lioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. I denna plan 
ska all folkbiblioteksverksamhet som styrs av bibliotekslagen och all 
skolbiblioteksverksamhet som styrs av skollagen samt de samverkans-
områden som sker mellan kommunens verksamheter finnas med. Skol-

MUSIKSKOLAN
Musikskolan ingår i verksamhetsområdet Barn och skola och ingår 
inte organisatoriskt i Kultur och fritid. Musikskolan arbetar mot alla 
målgrupper men barn och unga 10-18 år prioriteras. 

Verksamheten har stor betydelse för Osby kommuns barns 
och ungas musikaliska och sociala utveckling och samarbetsför-
måga. Vidare är musikskolan viktig för integration och för barns 
självförtroende och personalen utgör en viktig vuxenkontakt. Verk-
samheten har i uppdrag att bredda elevernas musikaliska referenser 
och introducerar eleverna i till exempel klassiskt, pop, rock och 
jazz genom undervisningen i instrument, sång, rytmik och ensem-
blespel. Musikskolan samverkar tätt med grundskolan. Genom en 
omfattande utåtriktad verksamhet sker många samarbeten med den 
ideella sektorn, med flera av kommunens verksamheter, samt med 
andra kommuner.

DÄRFÖR VILL VI:
- att musikskolan ökar samverkan med Osby kommuns 
gymnasieskolor och med Kultur och fritid.

biblioteksverksamheten faller utanför det kultur- och fritidspolitiska 
programmet, men ingår i kommunens biblioteksplan.

I Osby är de flesta kommunala verksamhetsområden i olika grad 
berörda av biblioteksplanen. Samhällsbyggnad ansvarar för folkbib-
lioteken i Osby, Lönsboda och Killeberg och samverkar internt med 
kultur och fritids. Verksamhetsområde Barn och skola ansvarar för 
skolbiblioteken på grundskolenivå och samverkar med folkbiblioteket 
i förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Verksamhets-
område Utbildning och arbete ansvarar för skolbiblioteksverksam-
het på gymnasieskolor, samt samverkar med folkbiblioteket genom 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, försörjningsstöd och miss-
brukarvård. Vård och omsorg samverkar med folkbiblioteket inom 
äldreomsorgen och verksamhet för funktionsnedsatta.

Osby kommun antog 2015 en biblioteksplan för mandatperioden 
2015-2018.

Biblioteksplanen finns som bilaga till denna folder.
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UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING
Varje år skriver Kultur och fritids verksamheter en varsin verksamhetsplan, som följs upp och revideras i relation till Kultur- och fritids-
politiska programmet efter avslutat år. Programmet följs upp i början av nästkommande mandatperiod 2019-2022. Kultur och fritid ska 
årligen göra enkla kvantitativa och kvalitativa utvärderingar för att bättre kunna svara upp mot behov i kommunen.

KÄLLOR OCH ÖVERGRIPANDE 
STYRDOKUMENT
Bibliotekslagen 2013:801

Diskrimineringslagen 2008:567

FN:s konvention om barnets rättigheter

Fri tid eller fritid?: fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv, Hans-Erik Olsson, Täby 2010

Håll i och håll ut!: jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. SKL 2014

Idrott hela livet: strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete, 2007

Ingen regel utan undantag: Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, Konstnärsnämnden, 2013

Kulturmiljölagen 1988:950

Miljömål och handlingsprogram för Osby kommun, 2009

Nationella kulturpolitiska mål

Osby kommuns bidragsregler

Osby kommuns vision 2020

Osby kommuns värdegrund: mångfald, förtroende, respekt, mod

Osby kommuns övergripande mål

Regional kulturplan för Skåne 

RFSL:s kommunundersökning 2014

Riksidrottsförbundets stadgar

Riksteatern, scenklassificering, 2015-02-20

Scener i Sverige, översikt, www.scenrum.nu, 2015-02-20

Statens elva folkhälsomål, Sveriges folkhälsoinstitut, 2008

Statistiska centralbyrån, www.scb.se

Sveriges Musik- och kulturskoleråd SMOK, www.smok.se (2014-01-15)

The Creative Class Goes Global, red. Charlotte Mellander, Richard Florida m fl 2013

Tid för kultur - Kulturdepartementets proposition från 2009/10:3.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-2017 (Regeringen)

Foto: Johnny Billinger, Paulina Pazdalski, Peter Reimer, Ingela Lindström, Jessica Mårtensson, Tomas Lovén och arkivbilder
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, ändring 
avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor samt 
alkoholförtäring 
Dnr KS/2022:185 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslås fastställa följande lydelser i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Osby kommun  
Förtäring av alkohol 
§ 12 Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent, får 
inte förtäras på allmän plats inom de delar av Osby kommun som markerats 
på till dessa ordningsföreskrifter hörande kartor, se bilaga 1-3. Förbudet 
gäller inte för servering med tillstånd enligt alkohollagen. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 
§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela 
Osby kommun krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av 
polismyndigheten. 
 Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd 
av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00 
följande dag.  
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 
förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller 
kyrkogårdar och begravningsplatser samt där det bedrivs djurhållning och 
skötsel inom Osby kommun.   
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter. 

Sammanfattning 
Förändringar i lokala ordningsföreskrifterna föreslås på två punkter, dels § 
12 gällande alkoholförtäring på allmän plats, dels § 18 gällande fyrverkeri. 
Bägge dessa paragrafer har upplevts oklara med olika tolkningsmöjligheter 
av allmänhet, ordningsvakter och polisen. Förändringen innebär en tydligare 
reglering kring tidpunkt för fyrverkeri samt en tydligare geografisk 
avgränsning gällande alkoholförtäring. 
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2022-04-22 
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Sida 
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Förslaget gällande fyrverkeri grundar sig i de förutsättningar som politiken 
angav i samband med KS 12/1-22. 

 Ska gälla hela kommunen, inte bara detaljplanerade delar 

 Tidsbegränsat till 21:00 – 01/02:00 

 Särskild hänsyn ska tas till djur 
Processen 

 En omvärldsbevakning har gjorts och man försökt att hålla sig till 
formuleringar som används inom Skåne. Just ”hela kommunen” och 
”djurbesättningar eller liknande” är formuleringar som i princip inte 
förekommer.  

 Säkerhetscheferna inom Skåne nordost har konsulterats med ett 
positivt resultat 

 Konsulterat kommunens jurist. 
Gällande alkoholförtäring ändras områdets utbredning till att gälla hela 
centrala Osby, Bussterminalen i Lönsboda samt tågstationen i Killeberg. 
Ordningsföreskriften kompletteras med ett kartunderlag där gränslinjerna är 
tydligt markerade Bilagorna 1-3 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby 
kommun, ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
samt alkoholförtäring” daterad den 22 april 2022, från säkerhetschef Kim 
Olsen 

 Bilaga 1. Karta Osby tätort 
 Bilaga 2. Karta Lönsboda tätort 
 Bilaga 3. Karta Killeberg tätort 
 Bilaga 4. Alternativ formulering § 18 

 

Johanna Lindhe 
Biträdande Kommundirektör 

Kim Olsen 
Säkerhetschef 
Kim Olsen 
Säkerhetschef 
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Bilaga 4 
 
Alternativ formulering §18 
Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra 
pyrotekniska varor på offentlig plats. 
 Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats 
utan polismyndighetens tillstånd endast från den 31 december klockan 21.00 
till den 1 januari klockan 01.00.  Det är förbjudet att använda pyrotekniska 
varor närmare än 100 meter från förskolor och skolor, boende inom vård‐ 
och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser.   
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 
omständigheter. 
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun, ändring 
avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor samt 
alkoholförtäring 

Dnr KS/2022:185 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa följande lydelser i allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Osby kommun KS/2022:185 

Förtäring av alkohol 

§ 12 Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent, får 

inte förtäras på allmän plats inom de delar av Osby kommun som markerats 

på till dessa ordningsföreskrifter hörande kartor, se bilaga 1-3. Förbudet 

gäller inte för servering med tillstånd enligt alkohollagen. 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 

§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela 

Osby kommun krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av 

polismyndigheten. 

 Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd 

av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00 

följande dag.  

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 

förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller 

kyrkogårdar och begravningsplatser samt där det bedrivs djurhållning och 

skötsel inom Osby kommun.   

Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 

omständigheter. 

Alternativ §18 

Tillstånd krävs av polismyndigheten för att få använda fyrverkeri eller andra 

pyrotekniska varor på offentlig plats. 

 Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats 

utan polismyndighetens tillstånd endast från den 31 december klockan 21.00 

till den 1 januari klockan 01.00.  Det är förbjudet att använda pyrotekniska 

varor närmare än 100 meter från förskolor och skolor, boende inom vård‐ 

och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och begravningsplatser.   
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Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga 

omständigheter. 

Sammanfattning 

Förändringar i lokala ordningsföreskrifterna föreslås på två punkter, dels § 

12 gällande alkoholförtäring på allmän plats, dels § 18 gällande fyrverkeri. 

Bägge dessa paragrafer har upplevts oklara med olika tolkningsmöjligheter 

av allmänhet, ordningsvakter och polisen. Förändringen innebär en tydligare 

reglering kring tidpunkt för fyrverkeri samt en tydligare geografisk 

avgränsning gällande alkoholförtäring. 

Förslaget gällande fyrverkeri grundar sig i de förutsättningar som politiken 

angav i samband med KS 12/1-22. 

• Ska gälla hela kommunen, inte bara detaljplanerade delar 

• Tidsbegränsat till 21:00 – 01/02:00 

• Särskild hänsyn ska tas till djur 

Processen 

• En omvärldsbevakning har gjorts och man försökt att hålla sig till 

formuleringar som används inom Skåne. Just ”hela kommunen” och 

”djurbesättningar eller liknande” är formuleringar som i princip inte 

förekommer.  

• Säkerhetscheferna inom Skåne nordost har konsulterats med ett 

positivt resultat 

• Konsulterat kommunens jurist. 

Gällande alkoholförtäring ändras områdets utbredning till att gälla hela 

centrala Osby, Bussterminalen i Lönsboda samt tågstationen i Killeberg. 

Ordningsföreskriften kompletteras med ett kartunderlag där gränslinjerna är 

tydligt markerade Bilagorna 1-3 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby 

kommun, ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

samt alkoholförtäring” daterad den 22 april 2022, från säkerhetschef Kim 

Olsen 

• Bilaga 1. Karta Osby tätort 

• Bilaga 2. Karta Lönsboda tätort 

• Bilaga 3. Karta Killeberg tätort 

 

Johanna Lindhe 
Biträdande Kommundirektör 

Kim Olsen 
Säkerhetschef 

 

Kim Olsen 
Säkerhetschef 

 

 

 

 











Förslag efter synpunkter i KS gällande djurhållning 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 
§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela Osby kommun 
krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av polismyndigheten. 
Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd av 
polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00 följande dag.  
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från förskolor och 
skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller kyrkogårdar och 
begravningsplatser.   
Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både om personer och 
om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som störande och skrämmande. 
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter. 
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen: 

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

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

• Månadsuppföljningen godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och berör inte 
barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens 
uppföljning efter april månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-09 

Presentation, budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun 

Rapport budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun, presenteras vid sammanträdet 

 

 

 

 

Petra Gummeson  /Gunnar Elvingsson/   
Kommundirektör  /Ekonomichef/  

http://www.osby.se/


  Sida 
2(2) 

Beslutet skickas till  

Kommunens nämnder 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten







 

 

 

Uppföljning april 2022 Osby kommun 

Osby kommun 
  



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 2(31) 

Innehållsförteckning 

 

Avsnitt Sida 

Inledning   3 

Nämndernas resultat, driftredovisning   4 

Investeringsredovisning   5 

Kommunstyrelseförvaltningen   6 

Arbete och välfärdsförvaltningen   8 

Miljö- och byggnämnd  11 

Samhällsbyggnadsnämnd  13 

Barn- och utbildningsnämnd  19 

Hälsa- och omsorgsnämnd  26 

  



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 3(31) 

Inledning 

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter april månad 2022. 

Budgeterat resultat enligt årsbudget är 1,7 mnkr. Årets resultat enligt helårsprognosen är + 15,3 mnkr. 

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 1,4 mnkr där kommunstyrelsen: arbete 

och välfärdsförvaltningen visar + 3,3 mnkr och barn och utbildningsnämnden -4,8 mnkr. 

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 15,0 mnkr, till övervägande del beroende på förbättrad 

prognos för skatteintäkter och generella bidrag. 

Finansförvaltningen 

April månads skatteprognos från Sveriges kommuner och landsting (SKR) innebär en ytterligare förbättring jämfört 

med föregående prognos har därför justerats upp med + 0,8 mnkr till totalt 12,1 mnkr bättre än budget. 

Räntekostnaderna är lägre på grund av senarelagd upplåning, 2,2 mnkr. 

Investeringar 

Efter beslut om tilläggsbudget/ändringsbudget uppgår årets investeringsbudget till knappt 400 mnkr. Redovisat 

värde t o m april är 35 mnkr, och prognosen för helåret är 263 mnkr. 

Balanskravsavstämning 

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

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

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

prognosen är + 15 mnkr och kommunen uppfyller därmed balanskravet. 

Finansiell målsättning 

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2022 är ett resultat på 1,7 mnkr eller 0,2% av skatter och generella 

bidrag. Kommunens långsiktiga målsättning är ett överskottsmål på 2%. Aktuell prognos innebär 1,7% i överskott. 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

Belopp i mnkr  Budget 2022 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse    0   

- Kommunstyrelseförvaltn  66,2 26,4 39,9 66,1 0,1 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 84,4 21,0 24,9 81,1 3,3 

    0   

Samhällsbyggnadsnämnd  57,1 20,0 35,0 57,1 0,0 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 0 -4,9 0 0 0 

Miljö- och byggnämnd  5,9 1,7 28,8 5,9 0,0 

Revision  0,9 0 0 0,9 0,0 

Valnämnd  0,4 -0,3 -75,0 0,4 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 334,4 117,1 35,0 339,2 -4,8 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 241,8 76,6 31,7 241,8 0,0 

Överförmyndare  2,6 0,6 23,1 2,6 0,0 

Delsumma  793,7 258,2 32,5 795,1 -1,4 

       

Finansförvaltning  -795,4 -274,2 34,5 -810,4 15,0 

       

Totalt  -1,7 -16,0 941,2 -15,3 13,6 

Kommentarer till driftredovisning 

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 1,4 mnkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en avvikelse på + 0,1 mnkr. 

Arbete och välfärdsförvaltningen beräknar en prognos på plus 3,3 mnkr jämfört med budget. Den främsta orsaken 

är personalkostnader och framförallt på grund av att tjänster inte är tillsatta. 

Miljö och byggnämnden redovisar en prognos i enlighet med budet. 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en prognos i enlighet med budget. 

Barn- och utbildningsnämnden Redovisar i en prognos på -4,8 mnkr jämfört med budget. Verksamheter som visar 

större underskott är interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och 

gymnasium, kostnader för skolskjuts 

Hälsa och välfärdsnämnden Visar en prognos i enlighet med budgeten. Förvaltningen ser främst tre områden där 

det råder osäkerhet i prognosen. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt personlig assistans. 
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Investeringsredovisning 

Belopp i mnkr  Budget 2022 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunstyrelseförvaltn  10,6 1,7 16,0 7,0 3,6 

- Arbete och 
välfärdsförvaltn 

 0,3 0 0 0,3 0,0 

       

Samhällsbyggnadsnämnd  337,9 30,6 9,1 224,4 113,5 

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 

 20,8 1,3 6,3 18,7 2,1 

Miljö- och byggnämnden  0,8 0 0 0,8 0,0 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

 13,0 0,4 3,1 3,7 9,3 

Hälsa- och 
omsorgsnämnd 

 9,4 1,0 10,6 8,4 1,0 

       

Totalt  392,8 35,0 8,9 263,3 129,5 

Kommentarer till investeringsredovisning 

Efter tilläggsbudget och ändringsbudget uppgår årets investeringsbudget till drygt 393 mnkr, varav investeringar 

inom vatten- och avlopp uppgår till 21 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den siste april var totalt 35 mnkr. 

Nämnderna rapporterar en del avvikelser efter april månad och sannolikt kommer en betydande del av projekten att 

behöva överföras till nästa år. 
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Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen  

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Ekonomienhet 3 101 3 492 -391 9 303 9 243 60 

HR-avdelning 5 520 7 122 -1 602 16 554 16 594 -40 

Stab 2 071 2 571 -500 6 217 6 217 0 

Räddningstjänst 4 960 5 341 -381 14 879 15 079 -200 

Administration och 
utveckling 6 412 5 509 903 19 222 18 927 295 

Resultat 22 064 24 035 -1 971 66 175 66 060 115 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Helårsprognosen efter april för kommunstyrelseförvaltningen är plus 0,1 mnkr. 

Ekonomienhet, överskott till följd av lägre IT-kostnader via UNIKOM, fler delägare. 

HR, underskott relaterat till extra resurs inom den centrala bemanningsenheten. 

Räddningstjänst, underskott kopplat till intäkter från IVPA (I väntan på ambulans) som blir lägre på grund av ny 

överenskommelse. 

Administration och utveckling, arvodeskostnader så här långt under budget, samt överskott för övriga kostnader. 

  

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Inga åtgärder i dagsläget eftersom prognosen är positiv. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

3 217 3 728 3 744 3 966 3 772 4 094 4 248 4 134 3 895 3 938 3 837 4 046 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

4 008 3 880 3 573 3 955         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

19 11 26 13 8 7 14 10 26 29 25 14 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

27 30 26 50         

Arbetskraftskostnader, ackumulerat t o m april: 

2021     14 655 

2022     15 432 

Kostnad för sjuklön, ackumulerat t o m april: 

2021             56 

2022           135 
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Tidplan för nämndens behandling 

KS 1 juni. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0002 Ipads för förtroendevala 550 0 550 0 2022 

0003 IT-program system 500 0 500 0 2022 

0012 HR-system 2 950 1 650 2 950 0 2022 

0046 Diarie och ärendehanteringssystem 640 0 640 0 2022 

0047 Ekonomisystem 600 0 600 0 2022 

0057 Ny släckbil 3 600 0 0 3 600 2023 

0060 Inventarier räddningstjänst 300 0 300 0 2022 

0083 Plattform hemsida o intranät 1 500 0 1 500 0 2022 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Totalt 10 640 1 650 7 040 3 600  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Budgeterade belopp är inkl kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering  den 28 mars. 

Projekt 0057. På grund av överprövad upphandling beräknas inte inköp kunna ske förrän 2023. 
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Kommunstyrelsen, arbete och välfärdsförvaltningen  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsledning 1 947 1 226 721 5 841 5 699 142 

Vuxenutbildning 3 440 -1 214 4 654 10 320 10 569 -249 

Arbetsförberedande 4 260 5 721 -1 461 12 776 11 851 925 

Vuxen 10 072 8 701 1 371 30 211 29 240 971 

Barn och familj 8 402 6 589 1 813 24 606 23 134 1 472 

Resultat 28 121 21 023 7 098 83 754 80 493 3 261 

Kommentarer till helårsavvikelser 

April månads uppföljning visar ett positivt resultat på 3 261 tkr för förvaltningen som helhet. Den främsta orsaken är 

lägre personalkostnader och framförallt på grund av att tjänster ej är återbesatta. Rekryteringsprocesser är inledda 

och förhoppningen är att verksamheterna ska kunna ha nya medarbetare i tjänst efter sommaren och under hösten. 

Tjänsterna som ska utannonseras är en socialt ansvarig samordnare till socialtjänstens individ och familjeomsorg, 

språkhandledare till Osby kommun Kompetensa och Komvux, handläggare på Kompetensa, förste socialsekreterare 

till vuxenenheten och Familjehuset samt medarbetare till Familjehuset. Utöver de vakanta tjänsterna finansieras 

befintlig personal av projektmedel med en summa av drygt 770 tkr. 

Utöver lägre personalkostnader prognostiseras även ett positivt resultat för placeringar inom vuxenenheten samt 

avseende statliga bidrag på Komvux och inom Barn och familj. 

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen prognostiserar ett positivt resultat på knappt 150 tkr. 

Verksamheten har lägre personalkostnader än väntat vilket beror på att tjänsten som socialt ansvarig samordnare ej 

är återbesatt och att verksamhetsutvecklare till 70% finansieras av projektmedel under större delen av året. Samtidigt 

har budget förts över till Osby kommun Kompetensa för finansiering av arbetsmarknadspolitiska anställningar. 

Osby kommun Kompetensa 

Osby kommun Kompetensa prognostiserar ett positivt resultat på cirka 900 tkr. Överskottet utgörs i princip helt av 

uteblivna personalkostnader för vakanta tjänster. Rekryteringsprocess är inledd för att anställa en språkhandledare 

samt en handläggare. Förhoppningen är att de nya medarbetarna ska vara på plats efter sommaren. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett negativt resultat på cirka 250 tkr. 

Verksamheten har ökat prognosen för köp av huvudverksamhet och går där över budget med cirka 1 200 tkr. 

Personalkostnaderna samt material på svetsutbildningen beräknas bli högre än budgeterat. Dock har verksamheten 

också ökat prognosen vad gäller statliga bidrag. 

Vuxenenheten och Familjehuset 

Vuxenenheten och Familjehuset prognostiserar ett positivt resultat på drygt 1 500 tkr. Det är en klar förbättring 

sedan föregående prognos och det beror uteslutande på sänkta prognoser för placeringar inom missbruk/beroende 

och våld i nära relationer. Vad gäller missbruksplaceringar förväntas de bli 740 tkr billigare än budgeterat. 

Placeringar vid våld i nära relationer beräknas bli nästan 1 300 tkr billigare än budgeterat. Med nu lagd prognos för 

placeringar finns utrymme för i snitt en placering resten av året. Prognosen för ekonomiskt bistånd ligger kvar och 

beräknas gå över budget med 500 tkr. Verksamheten beräknar med något fördyrade personalkostnader på grund av 

stöd av konsult för upplärning av två nya medarbetare på enheten för missbruk/beroende och våld i nära relationer. 

Barn och familj 

Barn och familj prognostiserar ett positivt resultat på knappt 1 500 tkr. Prognosen för HVB-placeringar har skrivits 

ner något i förhållande till budget. Nu lagd prognos täcker en placering i cirka 4 månader. Prognosen för 

konsulentstödda familjehem ligger cirka 1000 tkr över budget och prognosen för vanliga familjehem ligger cirka 



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 9(31) 

250 tkr över budget. Kostnaderna för personal ligger bättre än budget. Det beror på tjänstledigheter och sjukfrånvaro 

samt en vakant tjänst som ej är återbesatt. Denna tjänst har förhandlats om till en förste socialsekreterartjänst till 

vuxenenheten och Familjehuset, rekryteringsprocess är påbörjad med förhoppning om att ha personal på plats från 

och med hösten. Verksamheten har även erhållit ett statsbidrag på drygt 1 100 tkr som delvis påverkar resultatet. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 879 5 095 5 344 5 280 5 199 5 324 5 494 5 550 5 497 5 360 5 474 5 384 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 585 5 478 5 453 5 120         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

56 34 37 27 60 31 15 31 24 35 41 55 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

51 139 72 149         

Sjuklön exkl personalomkostnad 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1100 Inventarier familjehuset 50 0 50 0 
2022-12-

31 

1102 Möbler vuxenutbildningen 270 0 270 0 
2022-12-

31 

 Totalt 320 0 320 0  

Statistik 

Ekonomiskt bistånd, antal hushåll (Socialstyrelsens månadsstatistik) 

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

2022 167 126 176          

2021 195 188 184 186 176 182 192 195 187 184 181 176 

2020 178 187 181 196 191 186 193 189 187 180 176 189 

Ekonomiskt bistånd, nettokostnad i tkr 

  jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt 

2022 1 436 1 549 1 555 1 438         1 495 

2021 1 436 1 498 1 667 1 377 1 705 1 625 1 444 1 665 1 421 2 049 1 075 1 381 1 529 

2020 1 594 1 383 1 419 1 505 1 305 1 576 1 469 1 448 1 415 1 384 1 315 1 572 1 449 
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Placeringar 

HVB-placeringar barn, antal dygn 

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

2022 0 0 0 0         

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 99 116 124 114 67 60 62 31 0 0 0 0 

Konsulentstödda familjehem barn, antal dygn 

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

2022 31 28 46 60         

2021 31 28 31 30 31 30 12 0 0 0 27 31 

2020 128 145 155 60 62 30 30 62 34 31 30 31 

Familjehem barn, antal placeringar 

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

2022 35 35 35 34         

2021 44 45 45 42 40 37 37 37 37 36 35 34 

2020 41 40 40 40 41 42 40 42 46 46 42 41 

Missbruksplaceringar, antal dygn 

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

2022 20 28 7 12         

2021 80 102 136 176 129 125 54 13 0 13 29  

2020 18 32 70 60 43 119 125 113 79 115 100 109 

Placering våld i nära relationer, antal dygn 

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

2022 31 12 0 0         

2021 74 43 76 36 31 34 28 0 31 31 30  

2020 125 157 249 240 229 270 290 279 235 186 186 146 

Arbetsmarknad 

Antal pågående arbetsmarknadspolitiska anställningar 

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

2022 51 47 39 34         

2021             

2020             
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Miljö och byggnämnden 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Miljö- och byggnämnd 140 167 -27 421 421 0 

Bygglov 368 582 -214 1 101 1 251 -150 

Hälsoskydd 150 166 -16 448 448 0 

Livsmedelskontroll 124 -245 369 371 41 330 

Miljöskydd 206 79 127 614 454 160 

Kalkningsprojekt 105 -255 360 313 313 0 

Alkoholtillstånd 116 154 -38 347 347 0 

Miljö- och byggkontor 486 560 -74 1 459 1 559 -100 

Bostadsanpassningsbidrag 292 462 -170 875 1 115 -240 

Resultat 1 987 1 670 317 5 949 5 949 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

På helåret prognostiseras ingen budgetavvikelse för förvaltningen. 

Bygglovsverksamheten prognostiseras generera ett mindre underskott på 150 tkr. På grund av ökade kostnader inom 

bostadsanpassning samt ökade personalkostnader för miljö- och byggkontoret väntas dessa verksamheter visa 

underskott på 240 tkr, respektive 100 tkr. 

En halvtidssjukskrivning samt utökade intäkter prognostiseras generera överskott för livsmedelstillsyn, 330 tkr, 

respektive miljöskydd, 160 tkr. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

499 472 408 1 481 447 490 560 515 477 479 445 582 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

581 579 588 551         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

2 4 -1 1 4 0 -1 0 -1 0 5 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

4 12 0 25         

Tidplan för nämndens behandling 

Miljö- och byggnämnden 25 maj. 

  



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 12(31) 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1200 Verksamhetssystem MBN 769 0 769 0 2022 

       

 Totalt 769 0 769 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 
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Samhällsbyggnadsnämnden exkl VA 

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Planering och admin. 1 331 1 364 -33 4 039 4 039 0 

Fastighet 52 406 -354 -1 502 -1 502 0 

Mark o exploatering 4 467 5 292 -825 13 315 13 615 -300 

Kost 7 463 7 295 168 21 064 20 864 200 

Lokalvård 5 630 5 753 -123 17 075 17 125 -50 

Gemensam service 1 016 940 76 3 070 2 920 150 

Resultat 19 959 21 050 -1 091 57 061 57 061 0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad prognostiserar ett utfall inom ram för 2022. 

  

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

4 589 4 518 4 277 4 499 4 193 4 562 4 372 4 604 4 599 4 460 4 413 4 678 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

5 284 5 323 3 385 4 515         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

44 33 15 39 64 68 63 27 29 58 58 29 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

59 90 73 215         

Tidplan för nämndens behandling 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 17 maj 2022. 

  

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 Investeringar Fastighet 281 595 20 954 167 947 113 648  

 
Investeringar Mark och 
exploatering 

56 485 9 275 56 485 0  

 Totalt 338 080 30 229 224 432 113 648  
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Investeringsuppföljning Fastighet 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0210 Örkenedskolan 5 000 1 960 2 289 2 711 HT-24 

0212 Ny förskola Klockarskog 2 000 0 2 000 0 24/25 

0214 LSS-boende Syréng. 5 7 450 1 124 7 450 0 220915 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 13 565 1 681 13 565 0 220915 

0296 Kommunövergr passagesyst 2 565 361 2 565 0 221231 

0297 Äldreboende Lönsboda 3 000 147 3 000 0 24/25 

0871 Rivning Lönnegården 0 400 400 -400  

0890 Maskiner lokalvård 100 0 100 0 221231 

1305 Säkerhetsprojekt larm 300 0 300 0 221231 

1307 Utbyte storköksutrustning 500 162 500 0 221231 

1309 Utemiljö Barn och skola 500 28 500 0 221231 

1310 Div. vht.förändringar BoU 500 72 500 0 221231 

1312 Reinvesteringar komp.redov. 21 300 5 256 21 300 0 221231 

1610 Föreningslokal Örkenedsko. 2 680 152 2 680 0 220631 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut 6 200 0 6 200 0 25/26 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackesko 4 390 14 1 990 2 400 221231 

1615 Ny sporthall Osby tätort 2 380 26 2 380 0 25/26 

1616 Upprustn. fritidsanläggningar 2 970 -43 2 970 0 221231 

1617 Passagesystem KoF 2 000 0 2 000 0 221231 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. 150 24 150 0 221231 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet 150 24 150 0 221231 

1630 Ny ishall 42 740 1 587 3 990 38 750 24/25 

1642 Killebergs grundskola 33 500 221 659 32 841 24/25 

1647 Byggnation Lindhem 4 740 0 4 740 0 24/25 

1648 Killeberg fsk och matsal 55 000 149 55 000 0 HT-23 

1650 Förskolelokaler Visseltofta 505 44 505 0 HT-22 

1673 Ekelund, förvärv o ombyggn 0 65 65 -65  

1674 LSS-boende Skeingevägen 16 705 4 473 16 705 0 220915 

1677 Om-o nybygg Maskinhall NB 0 367 0 0  

1679 Klintgården modul förvärv 0 78 0 0  

1701 
Värdeskapande 
Fastighetsförvaltning 

5 945 478 5 945 0 261231 

1706 Databaserad energistyrning 0 405 0 0 221231 

1751 Ny övn.plats räddningstjänst 1 300 0 1 300 0 24/25 

1752 Ny brandstation Osby 39 000 1 659 1 589 37 411 24/25 

1793 Gemens. nyckelsystem HoV 4 460 40 4 460 0 221231 

 Totalt 281 595 20 954 167 947 113 648  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0210 Örkenedskolan + 2 711 tkr 

Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: sep -22 

Anbudsöppning: jan -23 



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 15(31) 

Färdigställande: Höstterminen 2024 

 

0210 Ny förskola klockarskog + 0 tkr 

Förskolan i Killeberg tilldelades april-22 och kravinsamling påbörjas och justeringar av befintliga ritningar där 

ytterligare två avdelningar adderas på. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Jan -23 

Anbudsöppning: Maj -23 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

0214 LSS-boende Syréngatan 5  + 0 tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

0215 LSS-boende Kärleksst. 2 + 0 tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

0296 Kommunövergr passagesyst + 0 tkr 

Projektering pågår av nya och samtidigt färdigställs de redan projekterade byggnaderna. 

0297 Äldreboende Lönsboda + 0 tkr 

Kravinsamling pågår, saknar besked från verksamheten om det ska finnas tillagningskök eller inte på det nya 

boendet. Flertalet påminnelser har skett. Kravinsamling kan inte slutföras innan besked getts. Planarbetet pågår med 

framtagande av ny detaljplan. Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: Feb -23 

Anbudsöppning: Juni -23 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

 

0890 Maskiner lokalvård +0 tkr 

Inväntar önskemål från lokalvården. 

1305 Säkerhetsprojekt larm +0 tkr 

Projekteringar pågår av utbyte av larm och övervakningskameror. 

1307 Utbyte storköksutrustning +0 tkr 

Inväntar fler önskemål från kosten. 

1309 Utemiljö Barn och skola +0tkr 

Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand. 

1310 Div. vht.förändringar BoU +0tkr 

Önskemål dyker upp kontinuerligt och utreds och genomförs efterhand. 

1312 Reinvesteringar komp.redov. + 0tkr 

Pågående planerat underhåll. Följer underhållsplanen. 

1610 Föreningslokal Örkenedskolan + 0tkr 

Byggnation pågår 

Slutbesiktning: Juni-2022 

1611 Ombyggn. enl. grsk. beslut + 0tkr 

Kravinsamling pågår. Parallellt pågår en utredning med SBN och BUN gällande att akut planera för ökande 

elevbehov som kommer från Killeberg. 

1614 Om- o tillbyggn. Ekbackeskolan + 2400tkr 

Projektering av ventilation pågår. Ombyggnation kommer att ske under två sommarlov. Planering för utökning av 

lokaler inklusive större matsal avvaktar gymnasieutredningen därav överskottet på 2 400 tkr. 

1615 Ny sporthall Osby tätort + 0tkr 

Kravinsamling och projektering pågår för att vara färdig i väntan på ishallsbeslut. 

1616 Upprustn. fritidsanläggningar + 0tkr 

Avvaktar planeringslista från KoF gällande vilka åtgärder som ska genomföras. 

1617 Passagesystem KoF + 0tkr 

Projektering pågår hos de anläggningar som återstår. 

1626 Säkerhetsprojekt riskinvent. +0tkr 
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Pågår på samtliga grundskolor. 

1627 Säkerhetsprojekt elsäkerhet + 0tkr 

Inväntar årets lista från Elsäkerhetsverket. 

1630 Ny ishall + 38 750 tkr 

Avvaktar beslut gällande markförvärv. Projektering och upphandlingsunderlag klart. Går ut på upphandling när 

förvärv av mark genomförts. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: maj -22 

Anbudsöppning: aug -22 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

 

1642 Killebergs Grundskola +32 841 tkr 

Efter avbrytande av upphandling omarbetas underlagen och nedanstående tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: juni - 22 

Anbudsöppning: sept -22 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

1647 Byggnation Lindhem + 0tkr 

Kravinsamling påbörjas efter sommaren. 

Följande tidplan är planerad: 

Projektering klar dec -22 

Politiska beslut och upphandling: jan-feb 23 

Anbudsöppning: Maj-23 

Färdigställande: Årsskiftet 2024/2025 

1648 Killeberg fsk och matsal + 0tkr 

Upphandling är färdig, tilldelning skedde april-22 och kontrakt är tecknat med entreprenör 11 april 2022. 

Följande tidplan är planerad: 

Färdigställande: Årsskiftet HT 2023 

1650 Förskolelokaler Visseltofta + 0tkr 

Projektet pågår, byggnaden är flyttad och iordningsställd. Tillagningsköket står färdigt inför skolstarten 2022. 

1674 LSS-boende Skeingevägen + 0tkr 

Byggnationen pågår. 

Följande tidplan är planerad: 

Slutbesiktning 2022-09-15 

1701 Värdeskapande Fastighetsförvaltning + 0tkr 

Projektet pågår, två politiska styrgruppsmöten har hållits. 

Projektet beräknar vara färdigt under 2026. 

1751 Ny övn.plats räddningstjänst + 0tkr 

Kommer att fungera som tillfällig etableringsplats under byggtiden av brandstationen. Iordningsställs under hösten. 

För ibruktagande när brandstationen är färdig. 

1752 Ny brandstation Osby + 37 411tkr 

Projekteringen är i stort färdig och mindre justeringar i förfrågningsunderlagen kvarstår vilket det arbetas med. 

Följande tidplan är planerad: 

Upphandling går ut: juni -22 

Anbudsöppning: sep -22 

Färdigställande: Årsskiftet 24/25 

1793 Gemens. nyckelsystem HoV + 0tkr 

Kravinsamling påbörjad och projektering och utbyte påbörjat på LSS-boenden. Samtliga boenden blir färdiga under 

2022. 
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Investeringsuppföljning Mark och exploatering 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0292 Laddstolpar vhtlokaler 355 0 355 0  

0801 Fastighetsbildning 150 119 150 0  

0803 Centrumåtgärder 2 665 225 2 665 0  

0804 Gatubelysning 200 25 200 0  

0807 Centrumåtgärder visionsdok. 5 905 0 5 905 0  

0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. 500 0 500 0  

0815 Utveckl. Naturbruksområde 6 345 416 6 345 0  

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 735 0 735 0  

0817 Köp av fastigheter 5 600 230 5 600 0  

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. 3 815 488 3 815 0  

0823 Cementvägen industritomt 2 900 1 299 2 900 0  

0831 Lekplatser 800 200 800 0  

0832 Julbelysning 340 79 340 0  

0833 Fordon driftenhet 1 165 0 1 165 0  

0834 Byggn. stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0  

0835 Asfalt 10 000 209 10 000 0  

0839 Pumpstationer 600 0 600 0  

0840 Plan- o exploateringsomr 8 155 5 985 8 155 0  

0891 Cykelvägsplan 2 000 0 2 000 0  

0892 Brounderhåll 1 800 0 1 800 0  

1651 Fast förvärv Grossören 7 985 0 985 0  

 Totalt 56 485 9 275 56 485 0  

Kommentarer till budgetavvikelser 

0292 Laddstolpar vhtlokaler + 0 tkr 

Projektet pågår, laddstolpar till Rönnebacken. 

 

0801 Fastighetsbildning + 0 tkr 

Diverse olika fastighetsbildningsärenden, bland annat Gamlebyområdet och Loshult. 

 

0803 Centrumåtgärder + 0 tkr 

Centrumåtgärder i de olika centrumen för att skapa större attraktivitet och bygga bort hinder. 

0804 Gatubelysning + 0tkr 

Fortsatt byte till ledbelysning på gångstråk och parker. 

0807 Centrumåtgärder visionsdok. + 0tkr 

Åtgärder enligt visionsdokumentet. 

 

0810 Trafiksäkerhetsfrämj. åtg. + 0tkr 

Säkerhetshöjande åtgärder exempelvis avsmalningar, bättre belysning vid övergångsställen, farthinder, etc. 

 

0815 Utveckl. Naturbruksområd + 0tkr 

Anläggande av dagvattendamm, och iordningsställande av området. 

 

0817 Köp av fastigheter + 0tkr 

Diverse möjligheter till fastighetsförvärv som kan dyka upp under året. 

 

0822 Cirk.plats RV15 Kälsvedsv. + 0tkr 

Anbudsöppning har skett. 



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 18(31) 

Planerad tidplan: 

Slutbesiktning: 2022-11-03 

0823 Cementvägen industritomt + 0tkr 

Byggnation pågår. 

Slutbesiktning: 2022-05-15 

 

0831 Lekplatser + 0tkr 

Utbyte av lekutrustning efter icke godkända besiktningar. Ingår även lekplatsen i Kråkeskogen. 

0832 Julbelysning + 0tkr 

Årligt utbyte och uppgradering del av julbelysning. 

0833 Fordon driftenhet + 0tkr 

Utbyte enligt fordonsplan. 

0834 Byggn. stamnät landsbygd + 0tkr 

Utbyggnad av vita fläckar för fiber. Diskussioner och identifiering sker med IP-only för att kunna genomföras 2022. 

 

0835 Asfalt + 0tkr 

Asfaltering enligt asfalteringsplan. 

0839 Pumpstation + 0tkr 

Utbyten och uppgradering av pumpstationer i samarbete med SBVT. 

0840 Plan- och exploateringsområden + 0tkr 

Innefattar delprojekt för planområdena Netto etapp 1, Netto etapp 2, Loshult, Fiskalen, Kvadraten, Hasslaröd Väst, 

Lekolar samt utveckling av områdena Nordöstra industriområdet, Killeberg Norra och Tommabodavägen. 

0891 Cykelvägsplan + 0tkr 

Byggnation enligt Cykelvägsplan. 

 

0892 Brounderhull + 0tkr 

Underhåll av broar enligt besiktning och plan. 

1651 Fast förvärv Grossören 7 +0tkr 

Rivning kvarstår. 
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Barn och utbildningsnämnden  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Förvaltningsövergripande 
administration 3 229 2 369 860 9 686 5 636 4 050 

Förskola 21 806 21 545 261 64 583 65 792 -1 209 

Grundskola 51 708 58 377 -6 669 155 663 160 713 -5 050 

Gymnasieskola 22 736 23 456 -720 67 971 70 535 -2 564 

Kultur och Fritid 12 172 11 345 827 36 499 36 499 0 

Resultat 111 651 117 092 -5 441 334 402 339 175 -4 773 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med underskott på ca 4,8 mkr mot budget 2022. 

Anpassningsuppdragen har lagt ut på enheterna inom de olika verksamheterna inför denna uppföljning. Enheterna 

inom förskola, grundskola och gymnasium redovisar varierande prognoser mot budget 2022. 

Verksamheter som visar större underskott är: 

• interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter inom både förskola, grundskola och gymnasium 

• kostnader för skolskjuts  

Tilldelning av sökta statsbidrag är fortfarande något osäkert då några besked ännu ej erhållits. 

Förvaltningsövergripande ledning och administration 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

281 265 16 845 845 0 

Administration 2 948 2 104 844 8 841 4 791 4 050 

Resultat 3 229 2 369 860 9 686 5 636 4 050 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Nämndens kostnader ligger i nivå med årets budget. Inom administrationen finns bland annat Skolmiljarden med 

1,8 mkr  samt uppskattad ersättning för sjuklönekostnader med ca 1,5 mkr. 

Förskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef förskola 2 187 1 608 579 6 565 7 293 -728 

Toftagården 744 757 -13 2 232 2 232 0 

Klockarskogsgården 2 096 1 915 181 6 286 6 281 5 

Gamlebygården 1 155 1 109 46 1 928 1 924 4 

Skogsgården 5 146 5 228 -82 15 435 15 480 -45 

Hasselgården 2 051 2 177 -126 6 152 6 290 -138 

Trulsagården 2 074 2 223 -149 6 221 6 441 -220 

Rönnegården 5 342 5 516 -174 16 024 16 111 -87 

Äventyrsgården 1 012 1 012 0 3 740 3 740 0 

Resultat 21 807 21 545 262 64 583 65 792 -1 209 
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Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan visar en negativ avvikelse beroende på ökade kostnader inom interkommunal ersättning. Rambudget för 

interkommunal ersättning är beräknad utifrån 2021 års kostnader. I denna budgetuppföljning blev det också tydligt 

med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på varje rektor. De förskolor med mindre antal 

hemvister kommer att få svårare att anpassa sin budget. 

Pedagogisk omsorg (ingår under Skogsgården och Områdeschef förskola) 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Pedagogisk omsorg 714 637 77 2 140 2 140 0 

Bidrag till fristående 
ped oms 

150 150 0 450 489 -39 

Resultat 864 787 77 2 590 2 629 -39 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolans enheter redovisar en uppföljning efter mars månad enligt budgeterad ram för 2022. Viss osäkerhet finns 

inom interkommunal ersättning och bidrag till fristående enheter, där det i uppföljningen visar på ett minus, vilket 

beror på Prästgårdens utökning av antalet platser. 

  

Grundskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
grundskola 

4 695 9 848 -5 153 16 775 18 384 -1 609 

Skolenhet Hasslaröd 
F-6 

7 140 7 608 -468 20 779 21 951 -1 172 

Skolenhet Hasslaröd 
7-9 

6 099 5 790 309 18 296 18 440 -144 

Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3 

4 728 4 684 44 13 943 14 078 -135 

Grundsärskola 3 250 3 375 -125 9 748 9 938 -190 

Skolenhet Parkskolan 
F-6 

6 904 6 920 -16 20 515 20 892 -377 

Skolenhet Parkskolan 
7-9 

2 975 3 327 -352 8 926 9 036 -110 

Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 

3 080 3 315 -235 9 025 9 200 -175 

Skolenhet Visslan 6-9 -146 63 -209 -436 -579 143 

Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 

8 803 8 221 582 25 555 25 345 210 

Skolskjuts 3 249 4 288 -1 039 9 745 11 228 -1 483 

Modersmålsundervisni
ng 

931 937 -6 2 792 2 800 -8 

Resultat 51 708 58 376 -6 668 155 663 160 713 -5 050 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundskolan visar en negativ avvikelse beroende på ökade kostnader inom interkommunal ersättning och skolskjuts. 

Rambudget för interkommunal ersättning och skolskjuts är beräknad utifrån 2021 års kostnader. I denna 

budgetuppföljning blev det också tydligt med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på varje 

rektor. 

Respektive skolenhet påvisar generellt en budgetuppföljning enligt budgetram. 
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Grundsärskola (ingår under enheterna) 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Grundsärskola IKE och 
bidrag 

200 190 10 600 694 -94 

Grundsärskolan 3 170 3 372 -202 9 509 9 938 -429 

Klockareskogsskolan, 
grundsärskola 

139 111 28 416 416 0 

Örkenedsskolan, 
grundsärskola 

124 121 3 372 372 0 

Resultat 3 633 3 794 -161 10 897 11 420 -523 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Grundsärskola visar en liten negativ avvikelse på grund av ökade kostnader för Interkommunal ersättning. I denna 

budgetuppföljning blev det också tydligt med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på varje 

rektor. 

Gymnasieskola 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Områdeschef 
gymnasieskola 

2 944 3 778 -834 8 833 9 601 -768 

Elevhälsa (CBE) 1 953 2 181 -228 5 857 6 185 -328 

Ekbackeskolan 10 903 10 694 209 32 709 33 613 -904 

Introduktionsprogramm
et (IM) 

2 613 2 793 -180 7 855 8 125 -270 

Yrkesskolan 4 323 4 010 313 12 717 13 011 -294 

Resultat 22 736 23 456 -720 67 971 70 535 -2 564 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Uppföljningen i april påvisar en budgetram som visar en negativ avvikelse beroende på ökade kostnader inom 

interkommunal ersättning och skolskjuts. Rambudget för interkommunal ersättning och skolskjuts är beräknad 

utifrån 2021 års kostnader. 

I denna budgetuppföljning blev det också tydligt med verksamheternas anpassningsuppdrag som har blivit utlagt på 

varje rektor. 

Kultur och fritid 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
perioden 

Budget helår 
Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kultur- och 
fritidsadministration 

1 288 1 240 48 3 862 4 714 -852 

Extern 
programverksamhet och 
projekt 

106 44 62 318 323 -5 

Stöd till föreningar 2 048 2 225 -177 6 144 6 144 0 

Ishall 1 308 1 238 70 3 922 3 775 147 

Sim- och sporthall 1 718 1 552 166 5 151 4 975 176 

Bibliotek 2 110 1 980 130 6 327 6 416 -89 

Fritidsgårdar 977 814 163 2 927 2 691 236 

Musikskola 1 541 1 291 250 4 623 4 471 152 

Vaktmästarorganisation 1 076 959 117 3 225 2 990 235 

Resultat 12 172 11 343 829 36 499 36 499 0 
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Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Enheten redovisar en prognos i nivå med budget 2022. Prognosen bygger i huvudsak på vakanta tjänster samt 

ersättningar gällande lönebidrag. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

22 71
6 

23 28
7 

22 51
6 

22 88
4 

23 44
7 

25 91
4 

23 55
2 

23 70
5 

23 87
8 

23 54
5 

23 54
4 

23 66
6 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

23 48
7 

23 32
6 

23 27
7 

24 14
1 

        

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

245 227 209 289 211 116 118 93 39 296 294 234 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

293 529 569 647         

Antal inskrivna barn i förskolan 

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

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

545 562 567 566         560 

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

23 24 24 24         24 

Antal elever  i grundskolan 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

535 535 532 531         533 

Klockarskogsskolan 
F-3 

116 116 114 114         115 

Parkskolan F-9 367 369 369 369         369 

Killebergsskolan F-
6 

107 107 107 107         107 

Visslan 6-9 7 11 11 10         10 

Örkenedskolan F-9 282 285 285 287         285 

Total 1414 1423 1418 1418         1418 
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Antal elever i förskoleklass 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

20 20 20 20         20 

Klockarskogsskolan 
F-3 

27 27 27 28         27 

Parkskolan F-9 45 45 45 45         45 

Killebergsskolan F-
6 

17 17 17 17         17 

Örkenedskolan F-9 34 34 34 34         34 

Total 143 143 143 144         143 

Antal elever på fritidshem 

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

Hasslarödsskolan 
F-9 

110 108 108 102         107 

Klockarskogsskolan 
F-3 

92 91 88 91         91 

Parkskolan F-9 93 94 90 88         91 

Killebergsskolan F-
6 

43 44 45 46         45 

Örkenedskolan F-9 93 92 95 95         94 

Total 431 429 426 422         427 

Antal elever i gymnasieskolan 

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

Ekbackeskolan 320 320 320 323         321 

Introduktionsprogrammet 
(IM) 

60 62 63 55         60 

Yrkesskolan 41 42 42 42         42 

Total 421 424 425 420         423 

Barn i fristående verksamhet och annan kommun 

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

Antal barn i 
fristående 
förskola 

69 69 69 69         69 

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun 

14 13 14 13         14 

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg 

6 6 6 6         6 

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun 

0 0 0 0         0 

Total 89 88 89 88         89 
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Elever i fristående skolor och annan kommun 

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

Elever 
fristående 
grundskola 

25 25 25 25         25 

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun 

40 40 40 46         42 

Elever i 
fristående 
gymnasieskola 

45 45 44 45         45 

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 
kommun 

194 194 194 193         194 

Elever i 
fristående 
förskoleklass 

1 1 1 1         1 

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun 

3 3 3 3         3 

Total 308 308 307 313         309 

              

Elever i 
fristående 
fritidshem 

49 49 49 49         49 

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun 

20 18 15 17         18 

Total 69 67 64 66         67 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas på BUN:s nämndsmöte 2022-05-17. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0878 Offentlig konst fsk, grsk 0 94 150 -150  

1602 Inventarier Örkeneds skola 2 400 0 0 2 400  

1604 Inventarier, ny fsk Lönsboda 0 10 10 -10 2022 

1605 Vht-system skola förskola 785 259 785 0 2022 

1681 Inventarier förskola Visseltofta 200 0 200 0 2022 

1689 Digitala hjälpmedel BoU 230 35 230 0 2022 

1690 Utbyte inventarier BoU 600 -8 600 0 2 022 

1691 Inventarier 7-9 skola Osby tätort 3 000 0 0 3 000  

1692 Inventarier fsk och grsk Killeberg 2 000 0 0 2 000  

1693 Inventarier förskola      3 och 4 1 600 0 0 1 600  

1694 Inventarier Uteförskola 65 1 65 0 2 022 

1695 Inventarier F-6 skolor Osby tätort 500 0 0 500  

1698 Invent kultur o bibliotek 0 4 4 -4 2 022 

1699 Inventarier fritid 200 0 200 0 2022 

1800 Invent 7-9 Park utökn 200 0 200 0 2 022 

1801 Ljudanläggning ishallen 100 0 100 0 2 022 

1802 Barnpool Osby simhall 415 0 415 0 2 022 

1803 Målburslyft ishallen 120 0 120 0 2022 

1804 Ut lån automat bibl Lba 90 0 90 0 2022 

1805 Ljusanläggn Musikskolan 100 0 100 0 2022 

1806 Mixerbord Musikskolan 50 0 50 0 2022 

1807 Bokhyllor m hjul 100 0 100 0 2022 

1808 Verksamhetsutr simhallarn 60 0 60 0 2022 

1809 Avgräns linor ink linvagn 80 0 80 0 2022 

1810 Lift ishallen (byte lysrör mm) 125 0 125 0 2022 

 Totalt 13 020 395 3 684 9 336  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos med överskott på 9,3 mkr. De poster som ingår i detta avser 

inventarier till grundskolor och förskolor som pga förseningar ej kommer att byggas under året och därför kan 

anslagen för inventarier ej heller förbrukas. 

Inom de övriga investeringsprojekten räknar man med att förbruka de tilldelade medlen. 

  



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 26(31) 

Hälsa och omsorgsnämnden  

Driftredovisning 

Belopp i tkr 
Budget 
perioden 

Utfall 
perioden 

Avvikelse 
period 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Verksamhet       

Nämnd, KPR, RFFH 263 215 48 789 838 -49 

Gemensamma 
verksamheter 433 -6 105 6 538 154 -10 098 10 252 

Äldreomsorg 61 545 60 989 556 187 236 192 350 -5 114 

Personer med 
funktionsvariation 14 703 18 625 -3 922 45 142 48 957 -3 815 

Boendestöd/psykiatri 2 298 2 324 -26 8 451 9 725 -1 274 

Resultat 79 242 76 048 3 194 241 772 241 772 0 

Övergripande kommentarer 

Förvaltningen ser främst tre områden där det råder osäkerhet. Dessa är personalkostnader, statsbidrag samt personlig 

assistans. Prognosen är lagd utifrån att pandemin och de inledande problemen med personalsystemet inte kommer 

att fortsätta under året. Att dessa två faktorer har påverkat utfallet så här långt står klart men till vilken grad är 

svårare att fastställa. 

Efter april är det höga personalkostnader i förhållande till budget, detta trots att ungefär 1,3 mkr felaktigt har blivit 

bokförda på bemanningsenheten under kommunstyrelsen och därför inte finns med i redovisningen i ovanstående 

tabell eller i tabellen med uppdelning på verksamhetsnivå nedan. Det som hamnat fel är timlönerna för mars månad 

vilka betalas ut under april. Anledningen till detta är att ett nytt personalsystem drog i gång under april. Hur de olika 

kostnaderna för personalen ligger till i förhållande till budget och jämfört med fjolåret finns redovisat i tabellen 

under stycke 1.1.6. Framförallt är det personalkostnaderna inom vård och omsorgsboende (dvs särskilt boende) och 

hemtjänst som är höga men även på LSS-boendena. Hur mycket av dessa högre kostnader som är relaterade till 

pandemin och införande av ett nytt personalsystem är svårt att bedöma. Bokförda kostnader hittills i år är 1,7 mkr 

för samtliga kostnader och 622 tkr i personalkostnader för pandemin. Troligtvis så kan det antas att det är mer 

kostnader som är hänförliga till dessa två orsaker än de bokförda. Förhoppningsvis kommer kostnaderna i maj att bli 

bokförda rätt och hamna på en lägre nivå. Det höga kostnaderna för övertid och fyllnadstid under 2021 har fortsatt 

under 2022. 

Förvaltningen har sökt eller kommer att söka cirka 20 mkr i statsbidrag under året. Vissa av statsbidragen är av mer 

generell art medan andra bara får användas till specificerade uppgifter. Av dessa är det i några fall kommunen själv 

som beskriver vad som behöver göras och sen gör Socialstyrelsen en bedömning vilka kommuner som ska få pengar 

och hur mycket. Detta betyder att förvaltningen i dagsläget inte vet exakt vad alla statsbidrag ska eller får användas 

till och inte heller hur mycket som kan användas till befintliga kostnader. Det behöver göras en inventering av 

berörda verksamheter för att se vilka kostnader som finns och vilka som kan täckas av statsbidrag. Totalt finns det 

identifierade kostnader i verksamheten inom äldreomsorgen och LSS på cirka 2,7 mkr kopplade till statsbidrag. 

Detta är ett antal personer som studerar på deltid (oftast ungefär halvtid) till undersköterska, 

specialistundersköterska, sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. 

Inom personlig assistans består osäkerheten i ett stort ärende som Försäkringskassan avslagit men som ska 

överklagas. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Nämnd, ledning och administration 

Kommentarer 

Prognosen för nämnden är ett mindre underskott som har uppstått på grund av en ej budgeterad kostnad för IT-

kostnader från Unikom. Prognosen för gemensamma kostnader är ett överskott, detta är för tillfället en osäker 

prognos då överskottet hänför sig till statsbidrag. Då förvaltningen ännu inte vet exakt belopp som inkommer under 

året och vad de ska användas till kommer denna prognos troligtvis att ändras. För perioden december 2021 till mars 

2022 får nämnden ungefär 2 mkr i statsbidrag hänförda till sjuklöner. Det finns inga beslut om att detta statsbidrag 

kommer för fler månader. 
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Äldreomsorg 

Prognos för sjuksköterskor ligger i nuläget bra. Trots att vi har tre sjuksköterskor som läser till specialister på 40% 

var ligger prognoser på budget. Hittills i år har vi i vissa fall vid sjukdom inte kunnat ersätta med vikarie vilket gjort 

att bemanningen dragits ner. Till viss del ersätts sjuksköterska med undersköterska vilket gynnar ekonomin. Det har 

under året hittills på grund av pandemin varit hög belastning i organisationen. Framåt är förutsättningen att fler pass 

ska täckas med sjuksköterska för att organisationen ska orka hålla god kvalitet. 

Uppsökande verksamhet går något plus i sin prognos. Under vissa dagar har personer i uppsökande fått ersätta i 

ordinarie verksamhet. 

På boende ligger prognosen i nuläget över budget. Underskottet beror på pandemin och extra personal som sätts in 

för att minska smittspridning. Vi ser även ökade kostnader på grund av nytt bemanningssystem. Det finns en 

osäkerhet i prognos för resten av året. Förhoppningen är att fall av covid ska minska och att personalkostnader 

framåt ska ligga på förväntad prognos. 

Nattpersonalen prognos är även den påverkad av covidkostnader. Extra personal har satts in för att minska 

smittspridning. 

Inom ordinärt boende (framför allt hemtjänsten) prognosticeras underskott på personalsidan. Även i detta fall kan en 

del av underskottet förklaras med covid och en del kan härledas till svårigheterna med det nya bemanningssystemet. 

Antalet utförda timmar är något högre än samma period förra året. 

Enheten för funktionsnedsatta 

Som vi skrev i inledningen hittar vi största underskottet och största osäkerhet kring prognosen för personlig 

assistans. Vi har två stora ärenden som redan verkställs utifrån beslut som kommunens handläggare har fattat. Beslut 

från Försäkringskassan i dessa ärenden kan påverka prognosen åt båda håll. Vi förmodar att beslutet i ett av 

ärenden borde vara bifall men osäkerheten finns kring ersättningens storlek samt om beslutet fattas 

retroaktivt. I det andra ärendet är osäkerheten ännu större eftersom ansökan om personlig assistans enligt SFB har 

avslagits av Försäkringskassan. 

Socialpsykiatri 

Placeringar inom socialpsykiatrin prognosticeras gå över budgeten mad ca 1,5 mkr. En placering som gjordes i slutet 

av december 2021 (när budgeten för 2022 redan var beslutat) kommer förmodligen att sträcka sig över hela 2022. Vi 

ser små möjligheter att någon placering kan avslutas under 2022. Boendestöd prognosticeras göra ett överskott med 

ca 400 tkr så socialpsykiatrin som helhet hamnar på ett underskott med ca 1,1 mkr. 

Nyckeltal 

Uppföljning personalkostnader 

 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2021 

18 705 19 981 17 493 17 638 18 585 19 164 19 585 22 049 20 428 18 195 18 586 18 745 

Kostnad 
arbetskraft 
2022 

19 612 20 210 18 560 18 685         

varav 
kostnad för 
sjuklön 2021 

263 415 256 233 182 216 253 296 240 380 293 254 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2022 

395 564 474 749         

Kostnad för sjuklön är exklusive personalomkostnad. 
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Särskilt boende 

  jan feb 
mar
s 

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

Antal aktuella 
2022 

153 153 161 164         157,8 

Antal aktuella 
2021 

147 147 147 147 138 146 146 146 147 147 145 146 145,8 

Lediga rum 2022 0 0 8 4         3 

Lediga rum 2021 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,3 

Väntelista 2022 24 20 16 10         17,5 

Väntelista 2021 16 18 19 18 20 18 16 22 17 17 19 23 18,6 

varav i ordinärt 
boende 

14 12 12 7         11,3 

varav i 
korttidsboende 

10 8 4 3         6,3 

Betalningsansva
r 2022 

0 0 0 0          

Betalningsansva
r 2021 

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

Antal på korttid 15 16 12 14         14,3 

Hemtjänst antal timmar 

  jan feb 
mar
s 

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

Budgeterat 2022 
6 75

8 
6 10

4 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 54

0 
6 75

8 
6 631 

Utfört 2022 
6 83

2 
6 25

2 
7 13

4 
6 85

5 
        6 768 

Differens 2022 74 148 376 315 
-6 

758 
-6 

540 
-6 

758 
-6 

758 
-6 

540 
-6 

758 
-6 

540 
-6 

758 
228 

Budgeterat 2021 
7 06

7 
6 65

5 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
6 83

9 
7 06

7 
6 957 

Utfört 2021 
7 07

4 
6 65

5 
7 31

4 
6 63

9 
7 00

1 
7 18

0 
6 92

6 
6 87

3 
6 99

7 
7 13

2 
6 77

2 
6 98

7 
6 963 

Differens 2021 7 0 247 -200 -66 341 -141 -194 158 65 -67 -80 6 

Nyttjandegrad 
2022 

             

Kommentarer hemtjänst 

Totalt har det utförts 562 färre timmar i år än under fjolåret under samma period. Dock syns det ännu ingen 

minskning i kostnaderna jämfört med fjolåret. Minskningen är inte generell över alla hemtjänstgrupper utan grupp D 

och E samt Lönsboda ser en ökning i antalet timmar. 

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

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

Antal 2022 19 19 19 19         19 

Varav LSS 6 6 6 6         6 

Antal 2021 18 18 18 17 17 17 17 18 19 19   17,8 

Varav LSS 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6   5,6 

Utförda timmar 
2022 

1 39
9 

1 24
5 

1 40
4 

         1 349,3 
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Personlig 
assistans 

jan feb 
mar
s 

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

Utförda timmar 
2021 

1 46
0 

1 31
8 

1 42
0 

1 40
8 

1 41
7 

1 39
6 

1 58
1 

1 39
6 

1 30
9 

1 36
4 

1 34
7 

1 46
4 

1 406,7 

Boende              

Antal 2022 32 32 32 32         32 

Antal 2021 32 32 32 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32,3 

Varav i annan 
kommun 

1 1 1 1         1 

Daglig 
verksamhet 

             

Antal 2022 69 69 69 70         69,3 

Antal 2021 65 66 66 66 66 66 66 67 67 69 69 69 66,8 

Kommentarer LSS och LASS 

Statistiken för antalet utförda timmar inom personlig assistans är inte fullständig. Där saknas timmar för två brukare 

hela året. Dessutom kommer informationen om timmarna en månad i efterskott. Detta är förklaringen till att april 

månads timmar inte är med ännu. 

Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2022 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
1 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
2 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
3 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Kva
rtal 
4 

Tota
lt 

Tota
lt 

Tota
lt 

Ärende Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bif
all 

Avs
l 

Ej 
till 

Bifal
l 

Avsl Ej 
till 

Hemtjänst service 53 0 0          53 0 0 

Hemtjänst pers 
omv 

56 0 1          56 0 1 

Matdistribution 28 0 1          28 0 1 

Trygghetslarm 38 0 0          38 0 0 

Avlösning i 
hemmet 

6 0 0          6 0 0 

Trygg hemgång 23 0 0          23 0 0 

V o 
omsorgsboende 

17 1 4          17 1 4 

Beslut 4 kap 1 
&SoL 

0 0 0          0 0 0 

Korttidsvistelse 
SoL 

23 0 0          23 0 0 

Plats i 
dagverksamhet 

3 0 0          3 0 0 

Kontaktperson 1 0 0          1 0 0 

Summa 248 1 6          248 1 6 

 

  



 

Osby kommun, Uppföljning april 2022 Osby kommun 30(31) 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2022 
Kvartal 
1 

Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Kvartal 
4 Totalt Totalt 

Ärende Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag Bifall Avslag 

Biträde pers ass 1 1 0      1 1 

Ledsagarservice 4 0 0      4 0 

Kontaktperson 3 0 0      3 0 

Avlösarservice i 
hemmet 0 0 0      0 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 0 0 0      0 0 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 2 2 0      2 2 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 0      0 0 

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 1 1 0      1 1 

Beslut om 
boende utanför 
kommunen med 
säskild servíce 
för vuxna 0 0 0      0 0 

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 2 0 0      2 0 

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen           

Summa 13 4 0      13 4 

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar 

  jan febr mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Snitt 

Dygn 2022 248 224 248 240         240 

Dygn 2021 217 196 217 210 217 210 236 248 223 217 210 217 218 

Kostnad 
2022 tkr 689 622 689 667         667 

Kostnad 
2021 tkr 556 502 556 538 556 538 611 645 575 556 538 556 561 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

 

Projekt 
nr 

Namn 

Budget 
helår, tkr 

Redovisat 
perioden, tk
r 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1700 Larm särskilt boende 1 900 25 1 900 0 
2022-12-

31 

1703 Inventarier gruppbostad LSS 250  250 0 
2022-12-

31 

1704 Automatiskt dörrstängare Lindhem 130  130 0 
2022-12-

31 

1705 Låssystem medicinskåp 120  120 0 
2022-12-

31 

1707 Pergola LIndhem 200  0 200  

1711 Inventarier korttid demens 100  100 0 
2022-12-

31 

1792 Verksamhetssystem 630 301 630 0 
2022-12-

31 

1797 Inventarier gruppboende LSS 400  400 0 
2022-12-

31 

1798 Inventarier servicebostad LSS 50  50 0 
2022-12-

31 

1940 Automatiska dörrrstängare 130  130 0 
2022-12-

31 

1941 Skenor motorer takliftar 300  300 0 
2022-12-

31 

1942 Låssystem medicinskåp 120  120 0 
2022-12-

31 

1943 Lindhem tryghet omvandling 250  250 0 
2022-12-

31 

1944 Akutlift Lönsboda 50  50 0 
2022-12-

31 

1945 Utbyte sängar säbo 400  400 0 
2022-12-

31 

1946 Inventarier säbo 200  200 0 
2022-12-

31 

1947 IT, digitala verktyg 200  200 0 
2022-12-

31 

1948 Nyckelfri hemtjänst 750  1 200 -450 
2022-12-

31 

1949 Inventarier Solhem 730 350 730 0 
2022-12-

31 

1950 Låssystem ordinärt boende 1 250  0 1 250  

1951 Planeringssystem hemtjänst 1 200  1 200 0 
2022-12-

31 

 Totalt 9 360 676 8 360 1 000  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Kommentarer 

I investeringsredovisningen ovan finns även den av fullmäktige beslutade tilläggsbudgeten med. Detta betyder att 

nämnden totalt har blivit beviljat 9 360 tkr. Det finns två projekt kopplade till låssystem hemtjänst (1948 och 1950). 

Av dessa budgetar på 2 mkr kommer 1,2 mkr att behövas. På övriga investeringar finns i dagsläget inga avvikelser. 

Men en noggrann genomgång av samtliga projekt kommer att göras för att se hur mycket de beräknas kosta och när 

de beräknas vara klara. 











 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-04-19  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
/Gunnar Elvingsson/    
/0479-528161/    
/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 

 

 

 

Ställningstagande till borgensavgift för Lönsboda Park och 
Folketshusförening 
Dnr KS/2022:169 045   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till frågan om borgensavgift för Lönsboda Folkets Hus och 
Parkförening. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör kommunens hantering av borgen och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har vid ett antal tillfällen gått i borgen för lån till Lönsboda Folkets Hus 
och Parkförening. Det lånebelopp som kommunen borgar för uppgick vid senaste årsskifte 
till 2,5 mnkr. Beslut finns också sedan tidigare (KF § 78 2010) om att föreningen ska 
betala en årlig avgift på det belopp som kommunen gått i borgen för. Avgiften är 0,2% av 
borgensbeloppet. 

Fråga har nu kommit upp om att ompröva beslutet om att ta ut en borgensavgift från 
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening som ju är en allmännyttig förening utan 
vinstsyfte. Kommunen tar i övrigt inte ut några borgensavgifter för ev. lån till föreningar 
vilket också ur likvärdighetssynpunkt är ett skäl till att ompröva kommunens tidigare 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-13, § 78. 

 

 

 

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

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Lönsboda Park och Folkets Husförening 

 

Petra Gummeson  /Gunnar Elvingsson/   
Kommundirektör  /Ekonomichef  

































 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-04-19  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Johanna Lindhe    
0479528246    
johanna.lindhe@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
283 80 Osby 

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

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Trygghetscentral Skåne Nordost 
Dnr KS/2022:45 400   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till /Kommunstyrelsen/  

 Osby kommun går in som delägare och köper en aktiepost motsvarande 1 mnkr 

 Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande 
Trygghetscentralen.  

 Kommunchefen får i uppdrag att utse styrelseledamot samt suppleant med beaktade av 
övriga ledamöters kompetensområde. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost som huvudägare. 

Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till 
kommuner och kommunala bolag.  
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 
självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de som 
vistas och bor i ägarkommunerna. 

Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt arbete 
för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i takt med ägarnas behov av 
ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till verksamheterna inom 
ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna.  
 
Bolaget kommer att starta upp verksamheten med de tre delar där det redan idag finns 
samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt Blåljusverksamhet med inre befäl 
och systemledning.  
De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från 
Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov.  
 

http://www.osby.se/
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Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom Trygghetscentralen 
AB och föreslår att även medlemskommunerna ställer sig bakom bildandet av 
Trygghetscentralen AB. 

I diskussionerna i SKNO har tydligt framkommit att ambitionen är att styrelsens 
sammansättning kompetensmässigt bör vara så bred som möjligt för att stärka syftet med 
bolaget. För att uppnå detta bör kommuncheferna/direktörerna ges i uppdrag att 
säkerställa bredden på kompetens genom att utse lämplig ledamot och suppleant. 

Finansiering 

Finansiering föreslås ske genom att 2022 års investeringsbudget utökas med 1 miljon 
kronor. Utökningen sker genom en minskning av likvida medel. 

Beslutsunderlag 

 Bolagsordning  
 Aktieägaravtal  
 Ägardirektiv  
 Avsiktsförklaring Trygghetscentralen AB (undertecknad) 
 Slutrapport Projekt Trygghetscentralen SKNO 
 PWC rapport - Förstudie larm- och säkerhetscentral 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Petra Gummeson  Johanna Lindhe  
Kommundirektör  Administrativ chef  



Bolagsordning för Trygghetscentralen AB 

Org. nr ……………………… 

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i A kommun, B kommun, C kommun, D  

E kommun och F kommun samt fastställd av bolagsstämma 

 

 

1 
 

§ 1 Firma 
 Bolagets firma är Trygghetscentralen AB. 

 

§ 2 Säte 
 Styrelsen har sitt säte i Kristianstads kommun, Skåne län. 

 

§ 3 Föremål för bolaget verksamhet 
 Bolagets verksamhet ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och 

 jourtjänster till kommuner och kommunala bolag. 

Bolaget ska utveckla sina tjänster inom säkerhets och trygghetsområdet i takt med 

ägarnas behov av ytterligare tjänster. Bolaget ska ha god kännedom om 

ägarkommunernas organisation för att kunna leverera information inte bara till de 

som akut berörs, utan även till de verksamheter som påverkas av den akuta 

händelsen efterverkningar eller konsekvenser. 

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och 

självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för de 

som vistas och bor i ägarkommunerna 

 

Bolaget ska endast tillhandahålla tjänster till verksamheterna inom 

ägarkommunerna och bolag inom ägarkommunernas koncerner. Bolagets 

verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Likvideras bolaget 

ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till 

aktuellt aktieinnehav vid tidpunkten för likvidationen 

  

§ 5 Aktiekapital 
 Aktiekapital ska vara lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. 

 

§ 6 Antal aktier 
 Antalet aktier ska vara lägst 2000 och högst 8000 stycken. 

 

§ 7 Styrelse 
Bolagets styrelse ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter samt minst tre och 

högst tio suppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs på 

bolagsstämman. 

 

 Årsstämman utser vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

 Bolagets styrelse äger rätt att adjungera ledamöter med särskild kompetens. 

 

  



Bolagsordning för Trygghetscentralen AB 

Org. nr ……………………… 

Godkänd av respektive kommunfullmäktige i A kommun, B kommun, C kommun, D  

E kommun och F kommun samt fastställd av bolagsstämma 

 

 

2 
 

§ 8 Revisorer 
 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens 

 och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 

 revisorssuppleant. 

 Revisors och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma 

 som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

 

§ 9 Lekmannarevisorer 
 För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska en 

 lekmannarevisor och en suppleant utses.  

  

 Lekmannarevisonen ska ha dialog med revisionen i respektive ägarkommun. 

 

§ 10 Kallelse årsstämma samt övriga bolagsstämmor 
 Kallelse till årsstämma samt övriga bolagsstämmor ska ske genom elektronisk 

 kallelse till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. 

 

§ 11 Ärende på årsstämma 
 På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling 

 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

4. Godkännande av dagordning för stämman 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors 

granskningsrapport. 

7. Beslut om 

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultat- och koncernbalansräkning 

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen. 

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

8. Val till styrelse och revisorer  

9. Anmälan av respektive kommunfullmäktiges beslut om val av styrelse 

10. Val av styrelseordförande och vice ordförande för bolaget 

11. Fastställande av arvode för styrelse, revisor och lekmannarevisor.  

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 12 Bolagsstämmans kompetens 
 Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 
 

§ 13 Räkenskapsår 
 Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 

§ 14 Firmateckning 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot 

i förening eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. 

Verkställande direktören äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för 

den fortlöpande förvaltningen. 

 

§ 15 Förköpsförbehåll 

Innan aktier överlåts ska övriga aktieägare erbjudas att köpa lika stor andel av 

dessa. Den som avser att överlåta en aktie ska således före överlåtelsen anmäla 

detta till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver 

(förköpserbjudande). 

 

De aktieägare som är införda i aktieboken vid tidpunkten för förköpserbjudandet 

är förköpsberättigade.  Aktierna ska fördelas lika mellan samtliga 

förköpsberättigade.  

 

Förköp får inte ske av ett mindre antal aktier än förköpserbjudandet omfattar. 

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om förköpserbjudandet till varje 

förköpsberättigad med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om 

den tid inom vilken förköpsanspråk ska framställas. 

 

Förköpsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt 

förköpserbjudande enligt ovan.  

 

Förköpspriset ska motsvara aktiernas substansvärde. För förköp ska inga andra 

villkor gälla. Om aktieägaren och den som har begärt förköp inte kommer överens 

i frågan om förköp, får den som har begärt förköp väcka talan inom två månader 

från den dag förköpsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. 

 

Förköpspriset ska betalas inom en månad från den tidpunkt då förköpspriset blev 

bestämt. 
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§ 16 Ändring av bolagsordningen 

 Denna bolagsordning får inte ändras utan att kommunfullmäktige i de delägande 

 kommunerna har godkänt ändringen. 

 

§ 17  Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna  möjlighet att 

ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse 

eller av annan större vikt fattas. Exempel på sådana frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 

 

§ 18 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelserna i de delägande kommunerna äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 

Detta gäller endast i den mån hinder inte finns med hänvisning till 

författningsreglerad sekretess.  
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AKTIEÄGARAVTAL  

mellan aktieägarna i Trygghetscentralen AB 

org. nr xxxxxx 

§ 1 Parter 

  

Aktieägare Organisationsnummer 

A  xx 

B  xx 
C  xx 

D  xx 

E  xx 

F  xx 

 

§ 2 Bakgrund 

Trygghetscentralen AB ägs av de kommuner och i förekommande fall de av dessa kommuner 

hel- eller delägda bolag som framgår av § 1 ovan. Syftet med ägandet är att verka och samverka 

för att ge trygghet åt de som vistas och bor i kommunerna. 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Parterna är både ägare av bolaget och 

beställare av bolagets tjänster. 

Det är möjligt även för andra kommuner och av dessa hel- eller delägda bolag att bli delägare i 

bolaget. 

Förutsättningar och villkor för de kommunalt hel- och delägda bolagens ägande i 

Trygghetscentralen AB regleras i § 7 i detta avtal.  

 

§ 3 Aktieägaravtalets syfte  

Aktieägaravtalets syfte är att reglera Parternas rättigheter och skyldigheter i relation med 

varandra, hur ägarna arbetar samt ägarförhållanden. 

 

Parterna ska utöva sitt inflytande över bolaget inom ramen för vad som sägs i detta avtal, samt 

andra relevanta styrande dokument som antas av ägarna.  

 

§ 4 Ägarnas åtagande 

För att bolaget ska uppnå resurseffektivitet har ägarna att samverka med varandra och bolaget. 

Att vara delägare innebär därmed: 

• att verka för bolagets bästa och ta ett aktivt ansvar för bolagets utveckling 

• att se ägandet som ett långsiktigt engagemang där tid läggs på att ha en aktiv ägarroll 

• att ägarna som ett led i samarbetet förbinder sig att utöva sin rösträtt och övrig 
bestämmanderätt i bolaget 

• kommunerna ansvarar för att vid behov kravställa säkerhetsskyddet för den information 

och verksamhet som Trygghetscentralen ska ansvara för genom säkerhetsskyddad 

upphandling, säkerhetsskyddsavtal och personalsäkerhet. Detta oavsett ägarandel. 
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Om samverkan inte sker och detta orsakar ekonomiska merkostnader för bolaget och övriga 

ägare är det grund för förhandling mellan ägarna om ekonomisk kompensation. 

 

Enhällighet mellan aktieägarna krävs vid beslut om: 

• ny delägare 

• ändring av bolagsordningen 

• ändring av ägardirektiv 

• ändring av bolagets inriktning 

• ändring av aktiekapital 

• större investeringar eller avyttringar i bolaget avseende fastigheter, byggnader eller 
inventarier 

 

§ 5 Ägarnas arbetsformer 

Mellan ägarna och bolagets styrelse ska hållas ägardialoger i syfte att kommunicera 

förväntningar på bolaget och förhållanden kring bolagets status.  

Samråd mellan ägarna ska hållas inför antagande av ägardirektiv.  

 

§ 6 Aktiekapital och aktieinnehav 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst SEK 2 miljoner kronor och högst SEK 8 miljoner kronor. 

Aktierna ska ett kvotvärde av SEK 1 000 kr per aktie. 

 

Vid ikraftträdande av detta aktieägaravtal ägs aktierna i Trygghetscentralen AB enligt följande. 

 

Aktieägare  Andel  Antal aktier 

A kommun  1/6  xxxxxxx 

B kommun  1/6  xxxxxxx 

C kommun  1/6  xxxxxxx 

D kommun  1/6  xxxxxxx 

E kommun  1/6  xxxxxxx 

F kommun  1/6  xxxxxxx 

 

Aktierna i bolaget ska ha samma röstvärde och rätt till utdelning om det skulle förekomma. 

 

Aktieägare 

Önskar ytterligare någon kommun inträda som aktieägare och delta i samverkan under samma 

förutsättningar som Parterna ska aktiedelning i första hand ske genom riktad nyemission. Den 

nya aktieägarens aktiepost ska därvid anpassas till övriga delägares aktieinnehav. 

 

När nya aktieägare inträder kan styrelsesammansättningen behöva justeras. 

 

Ny aktieägare ska förklara sig beredd att inträda som part tillsammans med övriga Parter 

anslutande detta avtal åtföljande rättigheter och skyldigheter. 
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Om en part vill lämna samarbetet ska 

 

• Parten avisera detta två år innan utträdet. Beslutet ska vara fattat av Partens 

kommunfullmäktige. 

• Aktierna ska fördelas jämnt mellan de kvarvarande aktieägarna. 

• För att värdera aktierna ska principen om substansvärdering vara vägledande. 

Kostnaderna för värderingen ska utträdande part stå för. 

 

§ 7 Förutsättningar och villkor för kommunalt hel- eller delägda bolags ägande i bolaget 

En ägarkommun äger rätt att, efter övriga ägarkommuners godkännande, till ett hel- eller delägt 

bolag i den egna kommunkoncernen överlåta enstaka aktier i Trygghetscentralen AB. Den 

överlåtande kommunen har att tillse att förvärvande bolag undertecknar detta aktieägaravtal.  

Det bolag som i enlighet med första stycket förvärvat aktier i Trygghetscentralen AB förbinder 

sig att: 

- till den ägarkommun som överlåtit aktierna lämna fullmakt att företräda och 

representera bolaget i samtliga ägarsammanhang, detta kan gälla exempelvis vid 

bolagsstämma, ägarsamråd och annan samverkan men är inte begränsat härtill.  

- i samband med ägarkommunens eventuella utträde ur samarbetet kring 

Trygghetscentralen AB först överlåta samtliga de från ägarkommunen förvärvade 

aktierna tillbaka till denna.  

- vid eget utträde ur samarbetet kring Trygghetscentralen AB överlåta samtliga från 

ägarkommunen förvärvade aktier tillbaka till denna.  

 

Reglerna om förköpsrätt i § 14 bolagsordningen ska inte tillämpas på överlåtelser som omfattas 
av denna paragraf.  

 

§ 8 Pantsättning och överlåtelse 

Part får inte pantsätta, överlåta eller ställa ut option på dennes tillhöriga aktier i bolaget utan 

övriga Parters samtycke. 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 

Firman tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande och en styrelseledamot i förening 

eller av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Verkställande direktören 

äger alltid rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den fortlöpande förvaltningen. 

 

Vinster och förluster hanteras lika mellan ägarna i proportion till aktieinnehavet. Lever en ägare 

inte upp till samordningsprinciperna ska detta i första hand hanteras i ägarsamrådet. 

 

§ 10 Bolagets styrelse 

De deltagande kommunerna utser vardera en styrelseledamot och en suppleant för tiden från 

den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet 

av årsstämman som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

Ägarna ska verka för att ledamöter har tillräcklig kompetensnivå och erfarenheter av 

verksamheten som ska bedrivas samt av styrelsearbete. 
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Parterna förbinder sig att på bolagsstämman rösta för den som part nominerat samt det arvode 

som parterna överenskommit om.  

 

§ 11 Revision 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Bolagsordningen reglerar vad som ska gälla avseende lekmannarevisor. 

 

§ 12 Verkställande direktör 

Bolaget ska ha en verkställande direktör. Styrelsen utser verkställande direktör samt fastställer 

instruktion och anställningsvillkor för denne. Styrelsen ska samråda med bolagets delägare vid 

rekrytering av verkställande direktör. 

 

§ 13 Arkivering av handlingar 

Bolaget ansvarar för att gällande arkivlagstiftning uppfylls. Handlingar, dokumentation, 

räkenskap mm. ska sparas i enlighet med gällande arkivlagstiftning för kommuner. Det innebär 

att handlingar ska diarieföras och arkiveras, samt att en dokument- och 

informationshanteringsplan ska finnas. 

 

§ 14 Avtalstid 

Detta aktieägaravtal träder i kraft när det godkänts av samtliga parters kommunfullmäktige 

samt undertecknats av respektive parters utsedda behöriga firmatecknare och gäller tills vidare. 

 

§ 15 Väsentliga förändringar 

Om väsentliga förändringar av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera Part uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

§ 16 Konsekvenser för parterna vid uppsägning 

För det fall Part säger upp avtalet till upphörande ska uppsägande Part erbjuda övriga Parter att 

förvärva aktier i Trygghetscentralen AB utifrån principen om substansvärdering. 

 

För de fall Part bryter mot bestämmelser i detta avtal och detta kontraktsbrott är av väsentlig 

betydelse för annan Part och den felande Parten inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig 

anmodan från förfördelad Part, äger den eller de förfördelade Parten eller Parterna rätt att 

skriftligen säga upp detta avtal till omedelbart upphörande i förhållande till den felande Parten. 

Övriga Parterna har en rätt och en skyldighet att lösa in den felande Partens aktier i bolaget 

värderade utifrån substansvärdet, enligt vad som anges i § 6, fördelat per ägande.  

 

Om en part inte längre vill vara delägare i bolaget ska övriga delägare erbjudas möjligheter att 

köpa, detta regleras i Bolagsordningen § 15 förköpsförbehåll.  

§ 17 Ändringar och tillägg 

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

Tvister i anledning av detta avtal i första hand löses genom förhandlingar Parterna emellan. Om 

sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till allmän 

domstol. 
 

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

 

A kommun …………………………… 

 

B kommun……………………….. 

 

C kommun…………………………. 

 

D kommun………………………………….. 

 

E kommun…………………………….. 

 

F kommun……………………………. 
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Ägardirektiv för Trygghetscentralen AB 

1 Inledning 
Trygghetscentralen AB är ett samägt bolag med x kommuner som huvudägare, A kommun, B 

kommun, C kommun D kommun etc. 

Direktivet är framtaget av ägarna och beskriver deras förväntningar på bolaget och är ett 

komplement till bolagsordningen. Efter att direktivet har fastställts av respektive delägares 

kommunfullmäktige har direktivet antagits på bolagsstämma 20xx-xx-xx.  

Ägardirektivet beskriver syfte och inriktningen på bolagets uppdrag, rollen bolaget har för 

ägarnas utveckling och den samhällsnytta som bolaget förväntas bidra till.  

Vidare redovisar direktivet förväntningar på ägarnas styrning, styrelsens arbete och bolagets 

rapportering till ägarna. 

1.1 Kommunernas direktivrätt 
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv såvida dessa inte 

strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning som 

exempelvis aktiebolagslagen, offentlighets- och sekretesslagen eller i övrigt strider mot bolagets 

intresse. 

1.2 Kommunernas ledningsfunktion 
Bolaget står enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna.  

Kommunstyrelserna har rätt att ta del av bolaget handlingar och räkenskaper samt i övrigt 

inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i 

samråd med bolagets styrelse. 

Bolaget ska också informera kommunstyrelserna löpande om väsentliga händelser i 

verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges 

ställningstagande i respektive ägarkommun. Exempel på sådana frågeställningar är: 

• Större strategiska investeringar 

• Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden 

• Förvärv, investeringar eller försäljning av fast egendom 

• Bildande eller avyttring av dotterbolag 

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap 9 § kommunallagen har att fatta årliga 

beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

1.3 Sekretess 
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får 

uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett. 

2 Bolagets syfte och uppdrag 
Föremål för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej bedriva 

verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva verksamhet 

som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
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2.1 Bolagets syfte 
Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen 

och aktieägaravtalet att 

• skapa miljö som utvecklar och ger möjligheter för bästa möjliga samverkan och 

synergieffekter mellan olika organisationer och myndigheter. 

• effektivt använda de ingående resurserna i form av larmoperatörer och inre 

befäl/systemledning. 

• planera och ha planer för att ge stöd till en eller flera kommuner i Skåne Nordost vid 

kritiska händelser och under höjd beredskap. 

Bolaget ska eftersträva att ständigt utvecklas och vara ledande inom sitt verksamhetsområde. 

2.2 Bolagets uppdrag 
Bolaget har till uppgift att  

• arbeta med trygghetsskapande åtgärder för de som vistas och bor inom 

ägarkommunerna.  

• skapa förutsättningar för kommunala förvaltningar, kommunala bolag och olika 

myndigheter och organisationer att effektivt samverka och koordinera de åtgärder och 

insatser som krävs för att hjälpa den eller de som är skadedrabbade. 

• skapa förutsättningar för snabb och effektiv larmning och samverkan för att minska 

samt lindra konsekvenserna för den enskilde vid olika typer av olyckshändelser. 

• aktivt verka för förebyggande åtgärder och samverka kring utvecklingen av olika 

tekniska lösningar för larm, övervakning, lägesbilder och ledning. 

• Verka för att samordna delägarnas förutsättningar för gemensam hantering av olika 

larm, system och beredskaper 

3 Styrning och ledning 
3.1 Styrelsens arbete 
Styrelsen sammansättning, val av ordförande respektive vice ordförande och suppleanters 

närvaro framgår av bolagsordningen. 

 

Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst 4 gånger per år.  

 

Styrelsen formulerar strategiska mål för bolaget som harmonierar med ägarnas strategiska 

inriktning för verksamheten. Styrelsen har vidare att se till bolagets bästa och ägarnyttan även 

om ledamöterna har andra befattningar inom ägarnas verksamheter.  

Styrelsen har att utforma organisationen på det mest funktionella sättet för att tillgodose 

bolagets uppdrag och inriktning. 

Styrelsen ska följa upp och utvärdera bolagets prestationer i förhållande till uppsatta mål, att 

bolagets finansiella och ekonomiska ställning är god samt att medelsförvaltningen och hantering 

av ekonomiska, juridiska, sociala och miljömässiga risker är tillfredsställande. 

Vidare ska styrelsen säkerställa att verksamheten i bolaget drivs i enlighet med gällande lagar 

och regelverk. 
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Styrelsen ska årligen dokumentera och fastställa: 

• Affärsplan 

• Arbetsordning för styrelsen 

• VD instruktion 

• Rapportinstruktion 

• Intern kontrollplan 

3.2 Rapportering och uppföljning 
Styrelsen ansvarar för att bolagets information till ägare och andra intressenter ger en korrekt, 

rättvisande och fullständig bild av bolagets utveckling, ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar och risker. 

3.2.1 Ekonomisk rapportering 
Bolaget ska lämna drift- och investeringsbudget för nästkommande år senast den 30 april 

innevarande år. 

Styrelsen lämnar rapport om ekonomi och verksamhet tre gånger om året per 30 april, 31 

augusti samt 31 december. Rapporterna lämnas så att de harmonierar med ägarnas tidplaner för 

delårs- och helårsredovisning. Bolagets årsredovisning ska vara behandlad och undertecknad av 

bolagets styrelse före tidpunkten för respektive ägarkommuns behandling i kommunstyrelsen 

av den kommunala årsredovisningen. 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Bolagsordningen reglerar vad som ska gälla avseende lekmannarevisor 

Bolaget har inte rätt att ingå borgen. 

 

3.2.2 Bolagsstyrningsrapport 
Bolaget ska i en särskild bolagsstyrningsrapport årligen lämna följande information till 

ägarkommunerna och lekmannarevisor: 

• Om utvärdering av verkställande direktören genomförts. 

• Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 

andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 

samma bransch som bolaget. 

• Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 

sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 

sammanträden. 

• Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägarna 

beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 

fungerat under senaste räkenskapsåret. 

• Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 

• Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning. 

• Ett uttalande huruvida verksamheten är förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten. 

Bolagsstyrningsrapporten ska överlämnas senast den 15 februari året efter det år den avser. 
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3.3 Bemanning och arvodering 
Eftersom ledamöterna utför uppdraget som del av ordinarie tjänst utgår inget arvode. En 

suppleant utsedd av en ägarkommun kan endast träda in i stället för en styrelseledamot som 

utsetts av samma ägarkommun.  

Samråd ska ske med ägarkommunerna vid rekrytering av verkställande direktör. 

4 Ekonomi  
Bolaget ska på både kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling i syfte att 

säkerställa att ägarkommunernas intentioner avseende den strategiska kommunnyttan med 

ägandet uppnås. 

4.1 Ekonomiska mål 
Verksamheten drivs inte i vinstsyfte men bolaget ska drivas på ett kostnadseffektivt sätt samt ha 

ett visst överskottsmål i syfte att skapa förutsättningar att i största möjliga utsträckning kunna 

självfinansiera investeringar med egna medel samt att bygga upp en stabil ekonomisk buffert för 

att kunna möta eventuella framtida ekonomiska underskott. 

4.1.1 Resultat 
Bolaget ska sträva efter att resultat efter finansiella poster ska uppgå till minst 3,0 % av 

nettoomsättningen beräknat totalt för de tre senaste räkenskapsåren. Resultatmålet ska bestå 

tills att soliditetsmålet i 4.1.2 samt självfinansieringsmålet i 4.1.3 båda är uppfyllda. 

4.1.2 Soliditet 
Bolagets soliditet bör inte understiga 30 %. 

4.1.3 Självfinansieringsgrad 
Självfinansieringsgraden för bolagets investeringar beräknat totalt för de fem senaste 

räkenskapsåren ska uppgå till minst 100 %. Självfinansieringsgraden beräknas till årets resultat 

efter finansiella poster med tillägg för av- och nedskrivningar i förhållande till kassaflödet från 

investeringsverksamheten. Utgångspunkten är att varje deltagande kommun och kommunalt 

bolag självt svarar för de investeringar i som krävs i lokal teknisk infrastruktur för att kunna 

använda bolagets tjänster. 

4.2 Finansiering 
Bolagets verksamhet ska i första hand finansieras genom bolagets aktiekapital samt genom 

internt genererade medel och vid behov extern upplåning. 

Bolaget ska samverka med Kristianstads kommun i finansiella frågor i enlighet med Kristianstad 

kommuns finanspolicy. 

I de fall som bolaget behöver uppta externa lån för att finansiera investeringar så ska sådana lån 

amorteras i takt med de planenliga avskrivningarna för de lånefinansierade investeringarna. 
Bolaget får endast uppta eller omsätta externa lån med kommunal borgen som säkerhet. 

Ägarkommunerna går i borgen efter ägarandel för de lån som bolaget tecknar och 

borgensavgiften följer de principer som gäller i Kristianstads kommun. 

Vid driftsunderskott ska underskottet om möjligt täckas av tidigare upparbetade vinstmedel i 

bolaget eller genom en efterdebitering av bolagets kunder proportionerligt i förhållande till 

tidigare fakturerade tjänster under räkenskapsåret. Vid behov av aktieägartillskott för att täcka 

årets underskott och/eller det ackumulerade underskottet i bolaget ska ett sådant tillskott 

fördelas mellan ägarkommunerna i förhållande till aktieinnehavet. 
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5 Samordning och dialog 
Kristianstads kommun ska ha ansvaret för bolagets administration. 

 

Bolaget styrs av dessa ägardirektiv och bolagsordningen. Ägardialoger hålls minst två gånger 

per år för att säkerställa att bolaget arbetar i enlighet med antagna styrdokument. 

För att ägarnas verksamhetsutveckling ska samordnas håller kommundirektörerna 

kontinuerliga ägarsamråd minst två gånger per år där gemensamma frågor, strategier och 

förväntningar på bolaget diskuteras. Dessa kommuniceras på ägardialogerna som hålls minst en 

gång per år mellan ägarna och bolagets ledning. På vissa ägardialoger deltar även 

kommunstyrelsernas ordförande. Bolaget ansvarar för att kalla till ägardialogerna. 

Grunden för ägardialogen är en dagordning med inriktning på strategiska punkter, exempelvis:  

• helhetsbilden med allmän genomgång av tillståndet i bolaget  

• omvärldsanalys och branschanalys  

• bolagets strategiska inriktning med koppling till ändamål, ägaridé och ägardirektiv  

• affärs- och verksamhetsplan med ekonomiskt utfall kopplat till budget och prognoser  

• aktuella rapporter inom viktiga områden t.ex. marknad, partners, miljö och hållbarhet, 

ledarskap, organisationsutveckling, IT-utveckling etc.  

• avkastning i bolaget, ekonomiskt och i perspektiv av kommunnytta  

• avstämning av befintliga ägardirektiv – diskussion om ev. nya  

• samordningsfrågor inom kommunsamarbetet 

• ägarnas förväntningar i övrigt och krav på bolaget ur ett kommunövergripande 

perspektiv 

• ägarnas krav på säkerhetsskydd 

• utveckling av kommande område/tjänster enligt intentionerna att utveckla fler 

serviceområden till ägarna.   

 

 



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. 

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

kommun stå för. 

7. Avta Istid 

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 

Datum Z. 3/12,. ,_ 2 j 

Namnförtydligande 7 ~ a..-f~ 6-{c:._~ I..O ~ 

För Östra Göinge kommun 

~=-=> 
Namnförtydligande 1./l<t'\LlC... 

För Hörby kommun 

Datum 28/ 2- 2o?.,,7-. 

Namnförtydligande 

Uc,i l-{ A 3LAO i-t- I AJ 6 '-r-v 

För Bromölla kommun 

Datum ID/ Z- - ?r---Z. 

För Osby kommun 

Datum lo/,J, -~ 

För Hässleholms kommun 

Datum '½ /20,f{~ 

Namnförtydligande 

Bengt-Arne Persson 
Kommundirektör 
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Sammanfattning 

Projektet har tittat på förutsättningarna för att skapa en gemensam Trygghetscentral, 
mellan de sex medlemskommunerna i Skåne Nordost (SKNO).  

Utredningen har undersökt ett antal delområden, men har fördjupat sig främst i 
möjligheten att bilda ett gemensamt bolag, där både kommunen och de kommunala 
bolagen kan ingå. Juridiska processer kopplat till bolagsbildning och upphandlingsfrågor 
har granskats och presenteras i slutrapporten. Även de ekonomiska förutsättningarna 
utifrån nuvarande kostnader och avtal har utretts. Här visar utredningen på att det finns 
skillnader mellan kommunerna när det gäller driftkostnaderna och det är svårt att jämföra 
kommunernas kostnader rakt av. Utredningen bedömer trots detta, att det finns 
kostnadseffektiviseringar att göra i en gemensam Trygghetscentral  

I en Trygghetscentral med en gemensam systemledning skapas synergieffekter inom hela 
det breda kommunala uppdraget. Genom att planera, öva och skapa relationer ökar 
tillgången till fler resurser mellan kommunerna. Detta ger en ökad samverkan och 
uthållighet mellan nyckelfunktioner, uthållighet som krävs vid olika typer av krisläge och 
påfrestningar.  

Den gemensamma Inre befälsfunktionen kan utvecklas, för att även vara inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) för kommunerna. Vilket förstärker det kommunala uppdraget 
där medborgarnas trygghet är i centrum. En gemensam samordning av uppdraget förkortar 
tiden för åtgärd, samtidigt som arbetet för medborgarens trygghet och säkerhet blir 
effektivare.  

Det sker stora förändringar idag i det som kallas för systemledning enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor), bland att i områden såsom Jönköpings län, Blekinge och södra 
Kronobergs län som slås ihop och leds från centralen i Jönköping.  

Skillnaderna mellan Trygghetscentralen i Skåne Nordost och dessa är att utöver 
systemledningen föreslås Trygghetscentralen att sträva efter att ge förutsättningar för att 
samordna det bredare kommunala trygghetsuppdraget. Vilket skapar synergieffekter mellan 
de olika kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen. 

Trygghetscentralen är ett bra samverkansinitiativ för att gemensamt möta både nuvarande 
och framtida behov och efterfrågan inom trygghetsarbetet i Skåne Nordost.  

Inledning och bakgrund 

Räddningstjänsten i Kristianstad har sedan tidigt 90-tal drivit en egen larmcentral som 
genom åren utvecklat och breddat sin verksamhet. Grannkommunerna har genom åren 
köpt olika typer av tjänster från räddningstjänsten. Konkurrensverket har genomlyst 
verksamheten vid ett par tillfällen och då har villkoren för de övriga kommunerna i Skåne 
Nordost att ansluta tjänster förändrats. Möjligheterna att utöka tjänsteutbudet för både 
Kristianstads kommun och övriga Skåne Nordostkommuner har diskuterats de senaste 
åren.  
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Under 2019 gjordes en ändring i lagen om skydd mot olyckor (LSO) där varje kommun 
eller flera kommuner gemensamt ska ha tillgång till systemledning i form av det som idag 
kallas inre befäl. Sedan hösten 2020 har Skåne Nordsostkommunerna samordnat 
funktionen inre befäl som bemannas av befäl från de olika kommunerna. I projektet har 
Inre befäl (IB) varit den gemensamma nämnaren för att initiera de olika kommunernas 
olika beredskaper och system för att snabbt verka för stabilitet och trygghet i hanteringen 
av de händelser och kriser som uppkommer.  

I slutet av 2019 fick PWC i uppdrag att genomföra en förstudie kring förutsättningar och 
möjligheter att utöka och fördjupa verksamheten med de andra kommunerna i området. 
PWC rekommenderade bland annat att genomföra en verksamhetsanalys för att säkerställa 
huruvida verksamheten faller in under säkerhetsskyddslagen. Arbeta fram en tydlig 
uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog för den gemensamma larm - och 
säkerhetscentralen. Utifrån uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog upprätta en ekonomi- 
och styrmodell som klargör de ekonomiska förutsättningarna, personal- och 
kompetensbehov och kvalitetsaspekter. Utveckla och arbeta fram en hållbar, långsiktig 
finansieringsmodell. Se bilaga 5 PWC-rapport  

Resultatet av förstudien presenterades för Skåne Nordosts kommundirektörsgrupp i maj 
2020 som då beslutade att fortsätta utreda hur en framtida samverkan skulle kunna se ut. 
En uppdragsbeskrivning togs fram och en projektledare utsågs.  

Uppdrag, metod och resultat  

Uppdraget  
Uppdraget omfattade 50% tjänstgöring och har finansierats av Skåne Nordost under 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31. Styrgrupp för projektet har varit 
kommundirektörsgruppen i Skåne Nordost och projektledare har varit Micael Svensson, 
Brandingenjör räddningstjänsten Kristianstad. 

Projektet har omfattat följande delområde; 

1. Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka 

kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. 

2. Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående trygghetsarbete. 

3. Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet kan 

samordnas ur ett delregionalt perspektiv. 

4. Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas nyckelkompetenser 

samt samverka med övriga berörda myndigheter och organisationer 

5. Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som möjligt 

6. Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen 

7. Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till detta 

(samverkansprocesser, juridiska processer etc.) 

8. Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam Trygghetscentral  
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Metod  
De ingående delområdena har analyserats och diskuterats genom samtal med ansvariga 
tjänstepersoner i förvaltningar och kommunala bolag samt styrande politiker.  

Stöd från specialister inom juridik, ekonomi och upphandling för översyn av 
förutsättningar kopplat till ekonomiska aspekter och juridiska förutsättningar såsom avtal 
och bolagsordning.  

Diskussion om förutsättningar för bolagsbildning har även skett med HR kopplat till 
personalfrågorna samt EU-kontoret för undersökning av extern finansiering. 

En tjänstekatalog för Trygghetscentralen har upprättats. Uppgiftskatalogen redovisar 
räddningscentralens uppdrag som finns idag, samt de gemensamma uppdrag som kan 
utvecklas gemensamt för Skåne Nordost.  

Resultat 

Identifiera och föreslå utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka 

kommunernas arbete i att verka för trygga livsmiljöer för medborgarna. 

 
Tjänstekatalog  
De gröna delarna i figuren är de delar som det redan idag finns samverkansavtal för, de 
andra är potentiellt nya samverkansområde som kan ingå i Trygghetscentralens uppdrag.  

Projektet vill utveckla de olika beredskapsfunktionerna som TIB (tjänsteperson i 
beredskap) och i framtiden KIB (kommunikatör i beredskap) för de ingående 
kommunerna. Som ovan nämnts är i dagsläget kommunernas gemensamma funktion IB 
(inre befäl) den enda som finns tillgänglig dygnet och året runt. Befattningen fungerar idag 
till viss del som ISK (inriktnings och samordnings funktion) för Skåne Nord Osts 
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kommuner och kan vidareutvecklas i den framtida trygghetscentralen. Det är viktigt att 
kommunerna har och utvecklar en tjänst som tidigt kan sätta igång de övriga och mest 
lämpliga resurserna på ett tidigt stadium samt skapa synergieffekter mellan olika 
förvaltningar och kommuner. 

Verka för trygga livsmiljöer för medborgarna i Skåne Nordosts kommuner 
En utformning av en Trygghetscentral i syfte att stärka kommunernas arbete i att verka för 

trygga livsmiljöer åt medborgarna i kommunerna har undersökts.  

För att effektivare hantera det drabbade sammanhanget bör Skåne Nordosts kommuner 
samverka kring larmning och koordinering av de trygghetsskapande åtgärderna för 
kommunmedborgarna. Samverkan ger synergieffekter och systemet kan då effektivare 
hanteras och rätt resurser larmas och initieras i ett tidigt skede. 

Omvärldsbevaka andra kommuners och regioners pågående 
trygghetsarbete. 

Efter omvärldsstudier i framför allt närområdet men även i övriga Sverige sker en 
centralisering av systemledningen vid de kommunala räddningstjänsterna och ledning och 
samordning sker för stora områden som hela län, flera län och delar av län. Dessa 
systemledningsfunktioner hanterar räddningstjänsternas resurser för de ingående 
kommunerna. Samordning mellan övriga förvaltningar och kommuner kring det breda 
kommunala uppdraget sker inte i någon större omfattning.   

På grund av pandemin och begränsande restriktioner har inte fysiska platsbesök i olika 
centraler och organisationer kunnat genomföras som planerat. Omvärldsbevakning har i 
stället genomförts genom samtal och möten med olika organisationer. Det har bland annat 
genomförts ett antal möten med representanter för familjen Helsingborg och en av deras 
brandingenjörer Jonas Nylén. Inom deras område arbetas det med räddningstjänstens 
systemledning samt det breda kommunala uppdraget. I familjen Helsingborg arbetar 
organisationen hela tiden för att skapa synergieffekter mellan de olika funktionerna som 
finns inom de ingående kommunerna. 

Inom området Helsingborg har även väktarna på de olika väktarbolagen 
kompetensutvecklats för att kunna hantera, agera och samverka med andra organisationer 
och förvaltningar för att avbryta händelseutvecklingen vid olyckor och händelser. Projektet 
arbetar med att genomföra en liknande utveckling för väktarna inom kommunerna i Skåne 
Nordost. 

Undersöka hur det förebyggande och främjande arbetet kring säkerhet 
kan samordnas ur ett delregionalt perspektiv. 

Det sker stora förändringar idag i det som kallas för systemledning enligt LSO (lagen om 
skydd mot olyckor), områden såsom Jönköpings län, Blekinge och södra Kronobergs län 
slås ihop och leds från centralen i Jönköping. Centralen i storgöteborg kommer att ansvara 
för ledningen av räddningstjänsterna även i Hallands läns kommuner. Liknande 
förändringar sker i hela Sverige.  
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Skillnaderna mellan Trygghetscentralen i Skåne Nordost och ovan är att utöver 
systemledningen föreslås Skåne Nordost sträva efter och ge möjligheter och förutsättningar 
att samordna det bredare kommunala uppdraget. Samordning skapar synergieffekter mellan 
de olika kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen. 

Skåne Nordosts kommuner bör utveckla flera planer, kontaktlistor och rutiner för vilka 
nyckelpersoner eller samverkande organisationer i kommuner och kommunala bolag som 
enligt förutbestämd hantering ska aktiveras vid olika typer av händelser. Allt för en 
effektivare hantering i arbetet med medborgarnas trygghet och säkerhet. 

Det finns flera områden som kan utvecklas med stöd av EU-medel eller andra statliga 
finansieringsmedel. Samverkan mellan flera kommuner ger större möjlighet att söka 
ekonomiskt stöd som kan främja kommunernas trygghetsarbete. EU-kontoret i Hässleholm 
har gjort en utredning om vilka lämpliga externa medel och inom vilka områden som kan 
sökas. Se bilaga 4. 
 

Arbeta för att stärka samarbete inom och mellan kommunernas 
nyckelkompetenser samt samverka med övriga berörda myndigheter och 
organisationer 

Projektledaren har haft möten med representanter för olika kommunala bostadsbolag i 
kommunerna. Vid dessa möten och kontakter har information om projektet genomförts, 
samt diskussioner om deras nuvarande och framtida behov har identifierats 

Möte med Skåne Nordosts beredskapssamordnare och säkerhetschefer skedde första 
kvartalet 2021 för att informera om projektets mål och inriktning. Men även för att få 
feedback av gruppen för att utveckla projektet inom deras område.  
Samtliga kommunstyrelser i Skåne Nordosts kommuner har under året fått en genomgång 
av projektet.  

Undersöka hur resurser och kompetenser kan användas så effektivt som 
möjligt 

Personalen i en framtida Trygghetscentral är en av de viktigaste delarna för att få 

organisationen att fungera väl i utvecklandet av trygghetsskapande åtgärder för alla 

kommunmedborgare. Det finns idag ingen extern utbildning för larmoperatörer, merparten 

av utbildningen sker internt vilket gör att kompetenskapitalet än större. Med nya och flera 

arbetsuppgifter bör det möjliggöra mer varierande uppgifter samt karriärutveckling för 

medarbetarna, vilket borde ge större förutsättningar att rekrytera och framförallt att behålla 

den kompetens som finns. 

HR-perspektivet 

De första informationsmötena kring projektet med centrala fackliga parter genomfördes i 

februari 2021, med Vision. Därefter har regelbundna informationer genomförts med de 

lokala fackliga förtroendevalda och på APT för larmcentralens övriga personal. 
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Föreslå lokalisering av Trygghetscentralen 

Projektet har tittat på tre olika alternativa lokaliseringar av en gemensam framtida 

Trygghetscentral.  

1. Förlägga centralen i de befintliga lokalerna i Kristianstad. Centralen i Kristianstad 
Har möjlighet att utöka sin verksamhet med ca 50% inom befintligt skalskydd. 

2. Bygga en helt ny central  

3. Bygga om en befintlig byggnad som idag inrymmer annan verksamhet.  

Då alternativ 1 och 2 förväntas ge högre investeringskostnader och längre övergångstider 
vid flytt har dessa inte utretts vidare i förstudien.  

Nedan redovisas fördelar och nackdelar som är relaterade till förslag 1 ovan, att förlägga 
Trygghetscentralen i de befintliga lokalerna i Kristianstad.   

Övergripande 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Hantera det drabbade 
sammanhanget 

Bra förutsättningar om 
samverkan och synergieffekter 
skapas i befintlig central. 

Mycket svårare att beakta om 
aktiviteter sker i många olika 
centraler. 

Kriser Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas och samverkan 
och synergieffekter missas. 

Svåra påfrestningar Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas och samverkan 
och synergieffekter missas. 

Ofred Befintlig verksamhet kan öva 
och planera för att samverka 
vid dessa händelser. 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas. Samverkan och 
synergieffekter missas. 

Sårbarhet Redundans finns via avtal med 
andra centraler och SOS 

Vid nyetablering måste nya 
rutiner skapas samverkan och 
synergieffekter missas. 

Organisation 

Aspekt  Fördelar  Nackdelar 

Samverkan Samarbete över 
kommungränser, 
myndighetsgränser och 
samverkan med hela samhället 

 

Material och tekniska förutsättningar  

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Certifierad central 
SSF 136:5 
ISO 9001 

Finns redan i befintlig 
verksamhet och kan utökas 

Kostnader för att skapa 
förutsättningar i en ny 
verksamhet.  

SSF 136:5 Krävs för att kunna ta emot 
automatiska brandlarm 

 

ISO 9001 Viktigt inför framtida 
verksamhetsutveckling 
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Ventilation som kan kopplas 
bort och köras separat vid 
olika yttre händelser 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Sekundär central ska finnas Finns via avtal med SOS Avtal med SOS eller annan part 
måste finnas 

Reservdrift för samtliga 
väsentliga funktioner 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Skalskydd SSF 
136 klass 3 

Finns redan Stora kostnader vid 
nybyggnation 

Utrymme Befintlig central kan utöka sin 
verksamhet med ca 30–40% 
innan nya utrymmen krävs. 

Att bygga ny eller anpassa nya 
befintliga lokaler i någon 
kommun blir mycket kostsamt. 

Teknisk plattform med 
redundans 

Finns i befintlig central och 
tryggas via avtal med SOS. 

Kostnader för att ha avtal med 
olika centraler på olika platser. 

Uppstartstid Finns redan och klarar viss 
expansion och utveckling 
innan utbyggnad krävs. 

Nybyggnad eller anpassning av 
annan byggnad kommer att ta 
lång tid att planera och 
etablera. 

Teknikutveckling på olika 
områden för effektivare 
samverkan och ledning. 

Finns flera 
utvecklingsområden som bör 
ske kontinuerligt. 

Mindre möjligheter för varje 
kommun att driva dessa projekt 
enskilt. 

Ekonomi 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Gemensam central Mindre kostnader Stora kostnader att bygga ny 
eller anpassa annan lokal 

Upphandling Samverkan mellan flera 
kommuner bör ge lägre 
kostnader och effektivare 
lösningar 

Drivs verksamheten på flera 
centraler i olika kommuner kan 
ej samordnings och 
stordriftsfördelar användas vid 
upphandling 

Personal och kompetens 

Aspekt Fördelar Nackdelar 

Kompetens och 
spetskompetens 

Finns redan utbildade 
operatörer i nuvarande 
organisation. 

Stora kostnader för utbildning 
av egna operatörer, finns ingen 
utbildning att köpa utan måste 
ske inom egen organisation.  

Kompetensutveckling  
Samverkan mellan flera 
kommuner 

Billigare och effektivare om 
det sker via flera kommuner i 
samverkan. 

Missar de samverkans och 
synergieffekter som 
samlokaliseringen ger. 

Kompetensutveckling och 
meruppgifter för de väktare 
som upphandlas 

Kan ske via YH eller i 
gemensam form om 
samverkan mellan flera 
kommuner sker. 

Mycket svårare att åstadkomma 
i varje enskild kommun eller 
område. 

Synergieffekter mellan olika 
uppgifter som är samlade i 
samma central 

Finns redan etablerade i 
befintlig verksamhet och kan 
utökas 

Kommer inte gå att effektivt 
integrera om verksamhet sker 
på flera platser. 

 
Teknik och redundans 
Den tekniska plattformen som larmcentralen idag arbetar med är samma teknik som 
Sveriges SOS-centraler har. Samarbetet mellan larmcentralen i Kristianstad och SOS-alarm 
är reglerat i ett avtal parterna emellan. Projektet har förutsatt att samma teknik finns kvar 
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och att avtalet med SOS-alarm utvecklas med det framtida bolaget. Tekniken borgar för 
redundans mellan centralerna och ger möjligheten att hantera de flesta tekniska lösningar 
för olika larm som finns i Skåne Nordosts kommuner. 

Undersöka möjligheten till bolagsbildning samt processer kopplade till 
detta (samverkansprocesser, juridiska processer etc.) 

Tre juridiska bolagsdokument tagits fram i samråd med kunniga kommunala 
tjänstepersoner inom området.  

• Aktieägaravtal 

• Aktieägardirektiv 

• Bolagsordning 

Dokumenten kommer vidare att hanteras och utvecklas av specialister under våren 2022. 

Upphandlingskontoret i Kristianstad har utrett bolagets förutsättningar att köpa tjänster av 
någon eller några av ägarkommunerna samt möjligheter att sälja tjänster till kommuner och 
bolag som inte är ägare av bolaget. Bilaga 2. 

Undersöka de ekonomiska förutsättningarna för en gemensam 
Trygghetscentral  

Det finns stora likheter mellan kommunernas behov avseende bevaknings- och 
övervakningstjänster. En gemensam upphandling för de ingående kommunerna borde ge 
fördelar både ekonomiskt- och tjänsteutförandemässigt.  

Utredningen har visat att finns skillnader i hur kommunerna redovisar sina kostnader och 
vilka avtal som har tecknats med olika leverantörer. Detta gör kostnadsjämförelsen svårare 
att redovisa. Nedan redovisas  

Exemplen redovisar kostnader utifrån Kristianstad kommuns avtal för personlarm.   

Exempel Personlarm  

Lösning 1. Kommunen köper, äger, programmerar, konfigurerar och aktiverar larmen 

Kommunen köper, äger, programmerar, konfigurerar och aktiverar larmen i larmcentralen i 
egen regi. Kommunens upphandlade väktarbolag larmas direkt (ej via deras central utan 
direkt till aktuell väktare) som sedan åker till berörd person. 
 
Kostnader (uppdaterade januari 2022)  
Inköp av larm 3160kr/larm (år 1)  
Installation  1620kr/larm (år 1)  
Årsavgift   4410kr/larm och år inkl SIM-kort som söker lämplig teleoperatör för bästa redundans. 

Årlig anslutningsavgift 710kr/larm och år 
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Lösning 2. Kristianstads tidigare lösning - Kristianstad har ca 40st larm kvar med denna 
lösning, dessa fasas ut under första kvartalet 2022. 

Kommunen leasar personlarmet av ett företag/väktarbolag, larmet knyts sedan till 
räddningstjänstens central som larmar ut upphandlat väktarbolag för hantering när någon 
larmar. 

Kostnader: (uppdaterade januari 2022)  
Årlig avgift per larm 7080kr 
Årlig anslutningsavgift 710kr/larm 

Kostnadsskillnader och besparingen mellan lösning 1 och 2, baserat på Kristianstads 
kostnader idag, blir på årsbasis cirka 2670kr/larm. För Kristianstads del som idag har 250 
personlarm innebär det en kostnadsskillnad per år på cirka 670 000kr.  

Lösning 3. Kommunen leasar en helhetslösning där larm, larmcentral och 
väktarutryckning ingår. 

Några av kommunerna i Skåne Nordost har liknande lösning som nr 3, lösningen är 
mindre flexibel eftersom kommunen är bunden till upphandlad leverantörs lösning. 
Grundkostnaden är mindre än lösningarna ovan, men utryckningskostnaden är högre. 

Exempel Larmsändare  
 
Larmsändare finns för varje larm och objekt, dessa skickar larmen vidare till 
förprogrammerad larmcentral. 
 
En tydlig ekonomisk fördel där kostnaderna förväntas att minska är vid omprogrammering 
av kommunernas larmsändare.  
Vid ny upphandling där ett nytt väktarbolag anlitas måste varje larmsändare 
omprogrammeras för att skicka larm till den nya centralen.  
Med en gemensam central behöver inte sändarna omprogrammeras utan endast ett 
telefonnummer i trygghetscentralen behöver ändras. 
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Rekommendation  

Rekommendationen för kommunerna i Skåne Nordost är att utveckla en gemensam 
Trygghetscentral och systemledningen för området, vilket skapar synergieffekter inom det 
breda kommunala uppdraget i kommunerna.  

Den gemensamma Inre befälsfunktionen bör utvecklas att vara inriktnings- och 
samordningskontakt (ISK) för kommunernas olika uppdrag, där invånarnas trygghet är i 
fokus. Det är viktigt att skapa förutsättningar för att stärka samarbete inom och mellan 
kommunernas nyckelkompetenser på förvaltningar och kommunala bolag.  

Rutiner och planer för samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer kan i 
en gemensam trygghetscentral utvecklas och bli effektivare. Genom att planera, öva och 
skapa relationer mellan kommunernas olika nyckelfunktioner kan en ökad uthållighet 
erhållas för samtliga kommuner, vid olika typer av krisläge och påfrestningar. 

Pilotprojekt – Väktarutbildning  

Projektet har sökt externa medel för att genomföra en pilotutbildning med Kristianstads 
kommuns upphandlade väktarbolag under våren 2022. Diskussioner med de aktuella 
väktarbolagen har genomförts och dessa ställer sig positiva till att utbilda sin personal och 
bredda deras uppdrag. Syftet med projektet är att stärka tryggheten för medborgarna 
genom att kompetensutveckla väktarna i Kristianstad kommun inom områdena: 

• Allmän brandkunskap 

• Hjärt- och lungräddning 

• Kommunalt säkerhetsarbete 

• Första insats vid trafikolycka i tättbebyggt område 

• Anläggningsskötarutbildning för automatiska brandlarm (ca 35h) 

 

Utbildningsområdena kommer att ge väktarna och kommunerna möjlighet att använda 

dessa vid flera olika händelser i kommunen för att tidigt avbryta, begränsa eller stoppa en 

händelseutveckling.  Utbildningen kan även genomföras för ordningsvakter och andra 

nyckelpersoner i Skåne Nordosts kommuner. 

Inför ansökan om externa medel har EU-kontoret i Hässleholm varit behjälpliga och ett 

flertal möten har genomförts med både EU-kontoret samt representanter för Högskolan i 

Kristianstad.  
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Fortsatt arbete 
Styrelsen för Skåne Nordost beslutade i oktober 2021 att gå vidare i arbetet med att bilda 
ett gemensamt bolag för Trygghetscentralen. Under perioden november 2021 till juni 2022 
fortsätter uppdraget med bolagsbildning genom att ta fram ekonomiska förutsättningar och 
avtal för bolagsbildning.  

En avsiktsförklaring är presenterad och behandling av underliggande dokument för 
bolagsbildning sker den 17 mars 2022 i styrelsen för Skåne Nordost. Därefter beslutar 
respektive kommun om de ställer sig bakom bolagsbildning av Trygghetscentral.  

Målet är att beslut om bolagsbildning ska vara klart till sommaren 2022 och bolaget 
planeras att bildas under sommaren 2022. Bolaget kommer att starta sin verksamhet med 
de tre delar där det redan idag finns samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt 
Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning. Därefter kommer andra delar från 
den framtagna uppgiftskatalogen att diskuteras och förverkligas. 

Tidsplan bolagsbildning 2021–2022  
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Bilagor 
Bilaga 1 Uppgiftskatalog  

Uppgift Kunder/kommuner Kommentar 

Servicelarm   

Personlarm                    

(Skydd för personer som är utsatta 

för hot eller har en förhöjd hotbild 

mot sig) 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Trygghetslarm Kristianstad, Hässleholm 

och Bromölla 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Beredskap sociala jouren. Samtliga Skåne Nordost 

kommuner samt Höör 

 

E-tillsyn 

(Ett alternativ till vissa av 

hemtjänstpatrullernas fysiska besök) 

Kristianstad och 

Hässleholm 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunens medborgarcenter efter 

kl. 17.00. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunal felanmälan Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Övervakning och inbrottslarm   

Kameraövervakning på olika 

kommunala objekt. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kameraövervakningslarm på 

fastigheter som ägs av kommunala 

bolag. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kameraövervakningslarm på 

anläggningar som ägs av kommunala 

bolag.  

 T.ex solcellsanläggningar, 

hamnområde, flygplatser 

m.m. 

Drönartjänster för lägesbilder och 

andra framtida övervakningstjänster. 

 Kommer att kunna 

utvecklas mer med 

framtida teknik. Kan 
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hanteras för samtliga 

kommuner.  

Bör utvecklas tillsammans 

med forskargrupp knutet 

till något universitet. 

Inbrottslarm till fastigheter som ägas 

av kommunala bolag. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larm till väktare och 

trygghetsvärdar. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner och 

kommunala bolag.  

Funktionen kan utvecklas 

till Trygghetsvärdar för 

samtliga kommuners 

väktare. 

Fastighet, teknik och 

infrastruktur 

  

Larm till fastighetsberedskapen för 

kommunala fastighetsbolag. 

ABK Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunala beredskaper så som 

gata, va, miljö m.m. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Kommunala fastighetsbolags 

störningsberedskaper. 

 Kan hanteras för samtliga 

kommunala 

fastighetsbolag. 

Kommunernas och kommunala 

bolags krisledningsfunktioner 

  

Larma kommunernas 

krisledningsorganisationer 

Kristianstad, Hässleholm, 

Östra Göinge och Osby. 

Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larma kommunala bolags 

krisledningsorganisationer 

 Kan hanteras för samtliga 

kommunala bolag. 

Larm till TIB  Kristianstad, Hässleholm 

och Osby. 

 

Larm till gemensam TIB för Skåne 

Nordost. 

 Kan introduceras framöver 



 

 

16 
 

Larm till gemensam KIB 

(kommunikatör i beredskap) för 

Skåne Nordost. 

 Gemensam kommunikatör 

i beredskap kan utvecklas i 

framtiden om 

kommunerna så önskar. 

Larma kommunernas POSOM-

organisationer. 

Kristianstad Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

Larma TIB-beredskap till andra 

förvaltningar. 

Kristianstad/omsorgen Kan hanteras för samtliga 

kommuner. 

ISK (inriktnings och 

samordningskontakt) 

Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

 

SMS-utskick via trygghetscentralen.  Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

Massutskick till personer 

som finns inom ett visst 

geografiskt område.  

Blåljusrelaterade uppgifter   

Inre befäl och systemledning Samtliga Skåne Nordost 

kommuner. 

 

Automatiska brandlarm. Samtliga Skåne Nordost 

kommuner och bolag i 

Skåne Nordost via SOS. 

Kristianstad, Bromölla och 

Östra Göinge har avtal 

med Kristianstad.  

Hässleholm och Osby har 

avtal med SOS. 

 

 
 
 

Bilaga 2 Utredning av möjligheterna för bolaget att köpa och sälja tjänster 
till kommunerna och deras bolag.  

Bilaga 3 Utredning kring möjligheter till EU-finansiering  

Bilaga 4 Aktivitetsplan  

Bilaga 5 PWC-rapport  

 



Förstudie avseende möjligheterna att 
instifta en gemensam larm- och 
säkerhetscentral

26 maj 2020



PwC

• 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.

• Kommunerna i Skåne Nordost har initierat en diskussion kring 
för- och nackdelar med en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. Kommundirektörerna i dessa kommuner har 
via räddningstjänsten i Kristianstads kommun gett i uppdrag till 
PwC att genom en förstudie utreda och analysera 
möjligheterna för de definierade kommunerna i Skåne Nordost 
att inrätta en gemensam, kommunövergripande larm- och 
säkerhetscentral.

• Uppdraget innebär att genomföra en analys av möjligheter och 
risker med att inrätta en larm- och säkerhetscentral i syfte att 
samordna larm- och säkerhetstjänster för Skåne 
Nordost-kommunerna. 

2

Bakgrund och uppdrag
Förstudien berör i huvudsak följande 
frågeställningar/aspekter:

● Hur organiseras larm- och säkerhetsarbetet idag i 
kommunerna?

● Konkurrensrättsliga förutsättningar och kommunalrättsliga 
aspekter

● Vilken samverkansform vore mest fördelaktig ur ett juridiskt 
perspektiv?

● Insyn och kontroll
● Kostnadspåverkan och andra samordningseffekter
● Ansvarsfördelning mellan larm- och säkerhetscentralen och 

respektive kommun
● Vilka tjänster är mer eller mindre lämpliga att samordna på ett 

kommunövergripande sätt?
● Säkerhetsaspekter (ex. informationssäkerhet)
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Juridisk analysPwC:s erfarenheterIntervjuer Slutsatser och rekommendationer

Metod och genomförande
• Uppdraget har inneburit att utreda och analysera ett antal olika frågeställningar och aspekter som är 

relevanta att beakta vid en förstudie av avseende möjligheterna att instifta en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. 

• Förstudien grundar sig på genomförda intervjuer, PwC:s erfarenheter och juridisk analys. 

• Uppdraget har genomförts under perioden december 2019 - mars 2020. Uppdraget har utförts av Linus 
Owman, Fredrik Birkeland, Mathias Westeergaard-Nielsen och Johan Gellerstedt.
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Kommunernas syn på samverkan

• Kommunerna i Skåne Nordost samverkar redan inom ett flertal 
områden. Det finns en generellt sett positiv syn på samverkan 
från politikens sida.

• Bland intervjuade kommuner finns olika förståelse för och 
synpunkter på samverkan. 

• Attityderna till föreslagen larm- och säkerhetscentral varierar 
mellan de som är odelat positiva till de som vill vänta och se.

• Förväntad servicenivå varierar mellan kommunerna beroende på 
olika behov och på hur nöjd man är med nuvarande leverantörer 
av olika larmtjänster inom kommunen. 

• Det finns även en skillnad i synsätt på en gemensam larm- och 
säkerhetscentral, antingen som något nytt och gemensamt, eller 
som en utökning av existerande larmcentral i Kristianstad. 

• Även frågeställningar avseende styrning, påverkan, mandat och 
inflytande är viktiga aspekter för de kommuner som väljer att 
samverka. Här blir långsiktighet, respekt och ömsesidighet ledord 
för att etablera stabila strukturer. 4

Våra slutsatser
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Våra slutsatser 

5

• Det finns också en skillnad i synsättet om huruvida även de 
kommunala bolagen ska ingå i samverkan eller om enbart 
förvaltningsverksamhet ska ingå. Likaså finns en skillnad i 
synen på ambitionsnivå i uppdraget.

Förväntade nyttor

• Kommunerna har olika mognadsgrad ifråga om digitalisering. 

• De som har investerat kraftigt i att digitalisera tjänster är måna 
om att investeringarna de gjort kommer att harmonisera med 
larmcentralens lösningar så att kvaliteten blir lika hög, eller 
högre, än den man i dagsläget lyckats åstadkomma på egen 
väg. 

• Larm- och säkerhetscentralen behöver således inte endast 
utgöra en gemensam hävstång för de kommuner som i 
nuläget har en låg grad av digitalisering. 

• Den måste även kunna utgöra en ytterligare hävstång för 
samordning, effektivisering och ökad digital mognad för dem 
som redan är med på tåget. 



PwC 6

Våra slutsatser 

• Den högsta digitala mognaden hos en samverkanskommun 
inom larm- och säkerhetscentralen behöver således utgöra 
lägstanivå i driften framåt.

• Samverkansgränssnitten med existerande (och i flera fall 
gemensamma) IT-organisationer inom och mellan 
kommunerna behöver därför utredas grundligt.

• Det finns också en skillnad i synsättet om huruvida även de 
kommunala bolagen ska ingå i samverkan eller om enbart 
förvaltningsverksamhet ska ingå. Likaså finns en skillnad i 
synen på ambitionsnivå i uppdraget.

• Bilden av leverantörer inom de föreslagna tjänsteområdena 
för en framtida gemensam larm- och säkerhetscentral 
förefaller vara fragmenterad inom kommunerna. Redan en 
samordning av befintliga leverantörer inom enskilda 
kommuner kan förväntas leda till samordningsvinster. 

• Utöver ekonomiska samordningsvinster kan det finnas 
samordningsvinster inom området dynamisk resurshantering, 
beroende på hur många kommuner som ansluter sig.
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Legala strukturer

• Med stöd av 2 kap. 1, 2 §§ KL får kommuner själva handha 
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning 
till kommunens område eller deras medlemmar och som inte 
ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller någon 
annan. Att exempelvis hantera larm- och säkerhetssystem i 
exempelvis kommunhus och kommunala skolor får mot 
bakgrund av detta anses vara en sådan kommunal 
angelägenhet.

• En kommundriven larm- och säkerhetscentral får endast i 
undantagsfall erbjuda sina tjänster på den öppna marknaden. 

• Vissa av de samverkansformer som presenteras i rapporten 
innebär att verksamheten bedrivs inom en av kommunernas 
befintliga strukturer. Andra samverkansformer kan innebära att 
verksamheten bedrivs i en egen juridisk person som är 
organisatoriskt frikopplad från samverkanskommunerna. 

Våra slutsatser
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• En förutsättning för att samverkan mellan kommuner ska kunna 
upprättas i någon av de samverkansformer som redogörs för i 
denna rapport är att samverkan är förenlig med 
upphandlingslagstiftningen. I sammanhanget är främst 
undantaget för interna kontrakt relevant. 

• En faktor som är direkt avgörande för valet av samverkansform är 
huruvida larm- och säkerhetstjänsterna ska tillhandahållas till de 
samverkande kommunernas kommunala bolag, eller om det 
enbart är kommunerna i sig som ska nyttja tjänsterna. 

• För det fall att det endast är de samverkande kommunerna, och 
inte deras respektive kommunala bolag, som avser nyttja larm- 
och säkerhetscentralens tjänster, är kommunalförbundet den 
samverkansform som utifrån vår juridiska analys är lämpligast i 
förevarande fall.

• En gemensam larm- och säkerhetscentral kan falla in under 
säkerhetsskyddslagen. För att klargöra detta behöver en 
verksamhetsanalys göras. Om verksamheten faller in under 
säkerhetsskyddslagen behöver en säkerhetsskyddsanalys 
genomföras. I samband med detta bör även frågor som berör 
NIS-direktivet tas med i analysen.

Våra slutsatser
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De specifika iakttagelserna/frågorna är dessa:
• Samordningsvinster kan uppstå med hjälp av dynamisk 

resurshantering och/eller genom att ha “en väg in” till 
kommunerna/centralen.

• En gemensam larm- och säkerhetscentral behöver genomsyras 
av digitalisering och framtidssäkrad teknik. Den digitala 
mognadsnivån skiljer sig åt mellan kommunerna. Kopplingen till 
kommunernas IT-verksamheter är väsentlig, men har inte ingått 
i denna förstudie.

• I slutändan är det pris och kvalitet på tänkta leveranstjänster 
som utgör de avgörande faktorerna för att lyckas med en 
gemensam larm- och säkerhetscentral, dvs för att få en hög 
anslutningsgrad av kommuner och tjänster till centralen.

Sammanfattning av kommunernas syn på en gemensam larm- 
och säkerhetscentral

9PwC

De generella iakttagelserna/frågorna är dessa:
• Det finns en positiv inställning till ökad samverkan så länge alla 

ingående parter har samma möjligheter till inflytande, påverkan 
och mandat.

• Samtliga kommuner i Skåne Nordost, med undantag för Höör 
och Hörby, använder eller kommer från och med 1 april 2020 
att använda larmcentralen i Kristianstad för medlyssning och 
utlarmning av 112-samtal.

• Överblicken eller helhetsbilden av vilka larm- och 
säkerhetstjänster samt vilka leverantörer som anlitas i varje 
kommun saknas i flera fall. Samordningsvinster kan uppstå 
genom att minska antalet leverantörer och upphandla tjänster 
gemensamt

• Förståelsen för initiativet och syftet med en gemensam larm- 
och säkerhetscentral varierar, likaså ambitionsnivån för en 
gemensam central. Vi ser att ett långsiktigt ömsesidigt 
ägaransvar med en samstämmig syn och ambitionsnivå är en 
förutsättning för en gemensam central.
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• Fatta ett inriktningsbeslut kring 1) om arbetet med en 
gemensam larmcentral ska fortsätta och 2) vilken ambitionsnivå 
den ska ha (dvs målgrupper och tjänster). I detta skede bör 
även framtida målgrupper och tjänster beaktas, då de har 
bäring på valet av samverkansform. 

• Beslutet bör även omfatta 3) om ambitionen är en renodlad 
larmcentral, eller om uppdraget ska vara mer långtgående. 
Beroende på beslut i frågorna ovan kan sedan beslut fattas 
gällande geografisk placering och namn, om dessa frågor 
fortfarande är relevanta.

• Fatta beslut om vilken samverkansform som ska väljas för den 
gemensamma larm- och säkerhetscentralen. 

• Ta fram en övergripande nyttokalkyl för att visa på de 
ekonomiska vinsterna av en gemensam larm- och 
säkerhetscentral. Denna bör sedan åtföljas av nedbrutna 
nyttokalkyler på kommunnivå i förhållande till förväntat 
tjänsteinköp.

Våra rekommendationer
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➢ Genomför en verksamhetsanalys för att säkerställa huruvida 
verksamheten faller in under säkerhetsskyddslagen. Om så 
bedöms vara fallet så är verksamhetsutövaren skyldig att 
genomföra en säkerhetsskyddsanalys.

➢ Arbeta fram en tydlig uppdragsbeskrivning och 
tjänstekatalog för den gemensamma larm - och 
säkerhetscentralen, med tydlig utrullningsmodell för olika 
skeenden (vilka tjänster, vilka år, etc).

➢ Utifrån uppdragsbeskrivning och tjänstekatalog upprätta en 
ekonomi- och styrmodell som klargör de ekonomiska 
förutsättningarna, personal- och kompetensbehov och 
kvalitetsaspekter.

➢ Utveckla och arbeta fram en hållbar, långsiktig 
finansieringsmodell.

➢ Arbeta aktivt med förändringsledning och kommunikation.

➢ Inför gemensam systemstruktur och standardisera arbetssätt.

11

• Upprätta och underteckna en avsiktsförklaring.

• Utred samverkansgränssnitten med existerande (ibland 
gemensamma) IT-organisationer inom kommunerna. Efter detta 
kan projektet gå in i mer av en genomförandefas.

• Tillsätt en extern projektledare, styrgrupp och ev. arbetsgrupp 
med representanter från de olika kommunerna som 
undertecknat avsiktsförklaringen. 

• Upprätta en tydlig tidplan med en tidsaxel som beskriver vilka 
aktiviteter som behöver genomföras när. I tidplanen bör roll- 
och ansvarsfördelning framgå, likaså när politiska beslut 
behöver fattas.

• Tillsätt en extern, oberoende projektledare som kan stötta 
intern projektledare och/eller arbetsgrupp/styrgrupp i det 
fortsatta arbetet:

Våra rekommendationer
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att utföra en förstudie av förutsättningarna för en gemensam larm- och säkerhetscentral. Rapporten är endast upprättad för vår 
uppdragsgivares räkning, Kristianstads kommun. PwC ansvarar inte, utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. Inte heller tas något 
ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2020 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (organisationsnummer: 556029-6740) or 
PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. 
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gunnar.elvingsson@osby.se    
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E-post kommun@osby.se 
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Årsredovisning och ansvarsfrihet för AV-Media Skåne 2021 
Dnr KS/2022:61 006   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2021 för AV-Media Skåne godkänns. 

AV-Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet handlar om formellt godkännande av årsredovisning och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

AV-Media Skåne har inkommit med årsredovisning 2021 för godkännande och beslut om 
ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-02 

Skrivelse – Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 

Protokoll inkl årsredovisning 2021 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

AV-Media Skåne 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  

http://www.osby.se/
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Ändring av bolagsordning för Osby Nova AB 
Dnr KS/2021:269 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige  

Ändring av bolagsordning för org nr 556607-9678 fastställs innebärande namnändring 
från Osby Nova AB till Osby kommun Utbildnings AB. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina kommunala 
bolag.  
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari i år, § 14, att avveckla det vilande 
kommunala bolaget Osby Nova AB. 

Kommunfullmäktige beslutade också om att innan avveckling genomfördes så skulle 
namnbyte ske och bolagsnamnet ”Osby Nova” varumärkesskyddas. 

Namnbyte kräver en ändring av bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen kräver i 
sin tur ett beslut av kommunfullmäktige. Därav behöver 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige formellt besluta om ändring av bolagsordningen, 
namnändring till Osby kommun Utbildnings AB.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-23. 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, § 14. 

Förslag till ny bolagsordning, namnändring från Osby Nova AB till Osby kommun 
Utbildnings AB. 
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Beslutet skickas till  

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten. 

 

Petra Gummeson  Gunnar Elvingsson  
Kommundirektör  Ekonomichef  



 

 

Bolagsordning (beslutad av kommunfullmäktige 2022-xx-xx) 
 

§ 1. 

Firmanamn 

 
§ 2. 

Styrelsens säte 

 
§ 3. 

Verksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 4. 

Ändamål 

 

 
§ 5. 

Aktiekapital 

 
 

§ 6. 

Antal aktier 

 
§ 7. 

Aktier 

 

 
§ 8. 

Fullmäktiges rätt 

att ta ställning 

 
 

§ 9. 

Styrelsens 

sammansättning 

 
Bolagets firma är Osby Nova AB Osby kommun Utbildnings AB. 

 

 
Styrelsen skall ha sitt säte i Osby, Skåne län. 

 

 
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva näringslivsutveckling i 

Osby-regionen samt utbildning och studieverksamhet av 

fortbildningskaraktär till gagn för näringslivet i Osby-regionen samt i 

samband härmed uppdragsutbildning för företag och organisationer samt 

annan härmed sammanhängande verksamhet. 

 
Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits 

av bolaget har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen 

finner att så inte är fallet ska den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till 

fullmäktige. 

 
 

Bolagets syfte är att främja utveckling och utbildning för kommunens 

näringsliv. 

 

 
Aktiekapitalet skall utgöras av lägst 300 000 kr och högst 

1 200 000 kr. 

 
 

Antalet aktier skall vara lägst 300 st. och högst 1 200 st. 

 

 
Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och 

vinst. 

 
 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta 

ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell be 

skaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun efter 

nominering av ledamöter från kommunstyrelsen (2), ortens största företag 

(1), lokala näringslivsorganisationer (3) samt facklig organisation (1). För 

varje nominerad ledamot nomineras en personlig suppleant. 

 
Styrelsen utses för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det 

val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som 

följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige utser också för samma tid en ordförande och en vice 

ordförande. 

 
Om den ordinarie ledamoten inte kan närvara vid styrelsemöten eller 

årsstämma kallar vederbörande personlig suppleant genom egen försorg. 



 

 

 

§ 10. 
Revisorer  För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av 

bolagsstämman en revisor med en ersättare. 

 
Revisorns och ersättarens uppdrag gäller minst till slutet av den första 

årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs och längst till slutet av 

en årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet 

 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall 

kommunfullmäktige i Osby kommun utse två förtroenderevisorer med två 

personliga ersättare. 

 
§ 11. 

Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari - den 31 december. 

 
§ 12. 

Kallelse  Årsstämma, som skall hållas i Osby, skall ske genom brev med posten till 

aktieägarna (ombud) tidigast fyra veckor och senast två veckor före 

stämman. 

 
§ 13 

Årsstämma Arsstämma hålles en gång årligen senast under mars månad. På 

årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 

 
1. stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman 

2. upprättande och godkännande av röstlängd 

3. val av minst en justeringsman 

4. godkännande av dagordningen för stämman 

5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 

förtroendemannarevisorernas granskningsrapport 

7. beslut 

al om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

bl om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen 

cl om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande 

direktör 

8. anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrelseval 

9. fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn samt förtroende 

revisorerna 

10. i förekommande fall val av revisor och revisorsersättare 

11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen 

Rösträtt 

Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av 

vederbörande ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

 
 

§ 14 

Firmateckning  Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 

direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse 

två personer i förening. 

 
§15 

lnspektionsrätt Kommunstyrelsen i Osby kommun äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på 

grund av författningsreglerad sekretess. 

 

§ 16 

Ändringsförbehåll Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommun 

fullmäktige i Osby kommun. 
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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  



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.
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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 - - 
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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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