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Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Föreslagen och preliminär tid för justering är den 1 juni 2020, klockan 09:00.

Kommunstyrelsen 
Tid: Onsdagen den 27 maj 2020, klockan 13:00 

Plats: Sammanträdesrum Osby

OBSERVERA! Sammanträdet är inte offentlig och öppen för allmänheten.  

Ärende

1 Upprop och protokollets justering, kl. 13:00-13:05

2 Godkännande av dagordning, kl. 13:00-13:05

3 Anmälningar, kl. 13:05-13:10

4 Anmälning av delegationsbeslut, kl. 13:05-13:10

5 Information
Kommundirektören informerar, kl. 13:10-13:25

6 Ekonomisk uppföljning - Nämndernas övergripande besparingsuppdrag, åtgärdsplan för 
barn- och utbildningsnämnden samt hälsa- och välfärdsnämnden, kl. 13:25-13:40
Ordförande BUN
Ordförande HVN

7 Ägaråsikt avseende sänkt hyra, diskussion, Mathias Karlsson kl. 13:40-13:55

8 Ishall i Osby kommun, diskussion, Mathias Karlsson och Anders Edwall kl. 13:55-
14:15

9 Landsbygdsstrategi, Kettil Svensson kl. 14:15-14:30

10 Namngivning av center för integration, arbete och kompetensförsörjning, kl. 14:40-14:45

11 Indikatorer för uppföljning och övergripande mål för arbetsmarknadsarbetet i Osby 
kommun, kl. 14:45-14:50

12 Ekonomisk uppföljning april 2020, Gunnar Elvingsson kl. 14:50-15:00

13 Ansökan om borgen Osby IK, kl. 15:00-15:05

http://www.osby.se/
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14 Brottsofferjouren, ansökan om verksamhetsbidrag, kl. 15:05-15:10

15 Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden, kl. 15:10-
15:15

16 Instruktion till kommundirektör - Tillägg avseende krisberedskap och biträdande 
kommundirektör i kris eller annan samhällsstörning, kl. 15:15-15:20

17 Medborgarförslag - Handlingsplan för identifikation och stöd för särskilt begåvade elever 
- Fredrik Nilsson, kl. 15:20-15:25

18 Ansökan om kostnadstäckning - Osby Bowlinghall, kl. 15:25-15:35

19 Val av ersättare i Medborgarhuset i Osby ekonomisk förening (769636-3378) efter 
Jimmy Ekborg (C) för resterande del av mandatperioden 2019-2022, kl. 15:35-15:40

 

Niklas Larsson (C) Amra Eljami 

Ordförande Sekreterare





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-05-06 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kettil Svensson 
Tel 0709 318 376 
kettil.svenssonsby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Landsbygdsstrategi för Osby kommun
Dnr KS/2019:125 210  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
landsbygdsstrategi för Osby kommun.

Sammanfattning av ärendet

Flera planer och dokument har tagits fram för de tätbebyggda områdena i kommunen. 
I huvudsak för Osby tätort. Det finns däremot inga tydliga utgångspunkter eller fokus på 
hur landsbygden bör utvecklas och förbättras. Under bland annat frukostmöten mellan 
kommunen och företagare har fler frågor och tankar uppkommit om hur större fokus kan 
läggas på landsbygden. Därför har arbetet med en landsbygdsstrategi pågått för att 
sammanfatta idéer, förslag och förhållningssätt som kan bidra till att utveckla och 
förstärka landsbygden. 

Landsbygdsstrategin är ett övergripande strategiskt dokument som både beskriver 
landsbygden och ger förslag på vad som kan göras för att stärka den.
Strategin är tänkt att vara vägledande i kommunens generella arbete med landsbygden.
Vad som egentligen räknas som landsbygd tvistas det även om, vilket tas upp och 
beskrivs i strategin för att problematisera hur komplexa landsbygdsfrågor kan vara.

Förslag till Landsbygdsstrategi har varit ute på samråd under våren och försommaren 
2019. Några remissinstanser gavs förlängd svarstid till slutet av sommaren efter 
önskemål. Flera möten och dialoger har genomförts under remissperioden för att få in 
synpunkter. Bland annat med Parkskolan, Örkenedsskolan, Hasslarödsskolan, LRF och 
Visseltofta byalag etc. Synpunkter har skickats in från bland annat privatpersoner, 
myndigheter, byalag, vägsamfällighetsföreningar och andra aktörer i samhället som 
bidragit till landsbygdsstrategin. I slutet av förra året och i början av 2020 var 
landsbygdsstrategin ute på en andra remissomgång. Marginellt med synpunkter kom in 
under den andra remissomgången eftersom flera av synpunkterna arbetades in i strategin 
under första remissomgången.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Förslag till landsbygdsstrategi för Osby kommun
Granskningsutlåtande

 

Beslutet skickas till:
Kettil Svensson
Samhällsbyggnad 

Mathias Karlsson  Kettil Svensson 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA 
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             2020-05-07 
 

 

 

 

Förslag till landsbygdsstrategi för Osby kommun. 
Osby, Osby kommun, Skåne län   
 

 

Förslag till landsbygdsstrategi har varit på granskning under tiden 2019-12-19 – 2020-

02-29 i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om samråd 2019-12-12. 
 

Förslag till landsbygdsstrategi har skickats ut till berörda myndigheter, sakägare, 

föreningar och byalag m.fl. Under granskningstiden har strategin funnits tillgänglig på: 

 

- Samhällsbyggnad, Osby kommun, Västra Storgatan 35,  

- Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby och Lönsbodas biliotek, Tranebodavägen 1 

- Kommunens hemsida www.osby.se 
 

 

Yttrandena är återgivna i detta dokument. Samtliga yttranden finns att tillgå på 

samhällsbyggnad, Västra Storgatan 35. 

 

 

Följande har inkommit med yttranden: 
 

STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA: 
 

Länsstyrelsen, 2020-02-28     med synpunkter 

Lantmäterimyndigheten, 2020-01-14    med synpunkter 

Trafikverket, 2020-01-14    med synpunkter 

 

ÖVRIGA 

                  Olofströms kommun, 2020-02-11   utan synpunkter 

                  Sven-Åke Kristensson, 2020-02-28   med synpunkter 

                  LRF:s kommungrupp, 2020-01-30   med synpunkter  

                  E.ON, 2020-02-25     med synpunkter 

         Ekeröds-Mörkhults vägsamfällighetsförening,  med synpunkter 

         2020-02-19       

             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osby.se/
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STATLIGA MYNDIGHETER MED FLERA 

 

 

Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2020-02-28 följande: 

 

 

Strategin som helhet 

Dokumentet är nu mer enhetligt och fler aspekter har tagits med vilka tidigare inte lyftes 

fram tillräckligt. I första remissomgången har många fått möjlighet att ge inspel till strate-

gin vilket skapat ett engagemang som borgar för en mer hållbar och användbar strategi för 

både kommunens tjänstemän, politiker och medborgare. Landsbygdsstrategin blir ett bra 

komplement till kommande översiktsplan. Framförallt synliggör strategin landsbygdens 

utmaningar och möjligheter och blir på så vis intressant att följa upp allteftersom. Det blir 

lättare att peka på vilka satsningar som fungerar eller inte fungerar när det finns ett in-

gångsvärde att jämföra med. 

 

Diskussion om bredband 

Länsstyrelsen vill dock även fortsättningsvis framhålla att avsnittet om bredband under 

kap 2.4 Infrastruktur behöver nyanseras. Det finns upprepningar i texten om att ett utbyggt 

fibernät är en förutsättning för en levande landsbygd. Samtidigt är det inflikat mitt i 

stycket att ny teknik som 5G kommer att konkurrera ut fibernätet och att nedgrävda fiber-

ledningar kan skadas, och därför anses mer sårbara än ett trådlöst system eller en kombi-

nation av dem. Länsstyrelsen menar att den nya tekniken med 5G dessvärre inte kommer 

att gynna landsbygden då den är kostsam och kräver stort antal användare och hög täthet 

mellan master för att operatören ska öka näthastigheten. Syftet med att gräva ned fiberkablar 

är att göra systemet så snabbt, robust och driftsäkert som möjligt jämfört med luftburet nät. 

Det är dock bra att det i strategin finns ett framåttänk vad gäller digital utveckling men fibern 

kommer inte på många år att, som det står, ”ha spelat ut sin roll” utan är en förutsättning för 

landsbygden att kunna ta del av kommunens kommande digitala tjänster. För mer information 

om själva 5G teknikens möjliga geografiska utbredning läs gärna Post- och telestyrelsens för-

studie- PTS inriktning för 26 GHz-bandet (2019-12-19) där de bland annat har gjort en sam-

hällsanalys av framtida 5G användning: 

 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/remis-

ser/2019/radio/samrad-forstudie-26-ghz/pts-inriktning-for-tilldelning-av-26-ghz.pdf 

 

Kommentar: Revideringar görs i landsbygdsstrategin efter Länsstyrelsens synpunkter. 

Kommunen tackar för informationen.   

 

Lantmäterimyndigheten meddelar i yttrande 2020-01-14 följande: 

 

Lantmäteriet har inga synpunkter på förslaget. 

 

Kommentar: Ingen 

 

 

 

 

 

https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/remisser/2019/radio/samrad-forstudie-26-ghz/pts-inriktning-for-tilldelning-av-26-ghz.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/remisser/2019/radio/samrad-forstudie-26-ghz/pts-inriktning-for-tilldelning-av-26-ghz.pdf
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Trafikverket meddelar i yttrande 2020-01-14 följande: 

 

Det är positivt att Osby kommun har vidareutvecklat strategin utifrån de synpunkter som 

lämnats i samrådet från Trafikverket gällande metod och ekosystemtjänster. 

Landsbygdsstrategin beskriver förutsättningarna för kommunen och relaterar även till 

framtida utvecklingsmöjligheter men beskriver även problematiken med bebyggelse och 

verksamhetsutveckling på landsbygden. Eftersom kommunen till stora delar räknas som 

landsbygd är det viktigt att ta fram strategier för arbetet och medvetandegöra detta. 

Beskrivningen av koppling till infrastruktur och kollektivtrafik samt möjlighet till cykelstråk 

och de nya möjligheterna med Sydostlänken som nu beskrivs är positiv.  

 

Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på landsbygdsstrategin.  

 

Kommentar: Ingen 

 

ÖVRIGA 

  

Olofströms kommun meddelar i yttrande 2020-02-11 följande: 

  

Tidigare lämnade synpunkter har bemötts i samrådshandlingarna, därav finns inga ytterligare 

synpunkter. 

 

Kommentar: Ingen 

 

Sven-Åke Kristensson meddelar i yttrande 2020-02-11 följande: 

 

Osbys landsbygdskommittés skrivning om fibern och dess framtid håller jag inte med om,  

baseras på missuppfattningar, föreslår därför att detta skrivs om. 

 

Citat 

”Eftersom kommunikations- och IT utvecklingen går fort är det inte omöjligt att fibern i  

framtiden kommer vara omodern. Ny trådlös teknik som 5G är på väg framåt. Att gräva ner 

fiberledningar som i olika sammanhang kan skadas är mer sårbart än ett trådlöst system eller 

en kombination av dem.” 

 

Jag håller inte med om detta uttalande, fibern kommer tvärtom att vara ett komplement för 5G 

än omodern därför att: 

- 5G kräver högre frekvenser vilket innebär en klart kortare räckvidd. I städer kan du 

sätta upp sändare/mottagare boxar, vid behov tätt t.o.m. på lyktstolpar. Men boxarna 

kräver fiber och det är inget problem i en stad, för fiber finns överallt. Hur ska du 

kunna styra en grävmaskin, skördare långt ute på landsbygden med stora avstånd om 

räckvidden är kortare? 

- Om vi ska ha 5G ute på landsbygden med samma funktionalitet som i stan, kräver det 

att boxar sätts upp ganska tätt, dvs. på husnockar mm. Frågan är om operatörerna 

tycker det blir lönsamt. Det är inte säkert ens för Osby centralort. Generellt sett är 5G 

intressant för operatörerna därför att det är betydligt kostnadseffektivare än tidigare 

teknik. 
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- Operatörerna kommer inte att bygga ut mer än vad som krävs och kommer hela tiden 

att ligga på kapacitetstaket, hur säker blir det för en som bor på landet och i en  

nödsituation snabbt vill få hjälp? 

- Beträffande sårbarhet skulle jag vilja påstå att det är klart säkrare med en fiber i mar-

ken än en box på en lyktstolpe eller husknut.  

 

Citat: 

” Sannolikt kommer dock de flesta vara trådlöst uppkopplade i framtiden där fibern till stor 

del spelat ut sin roll.” 

Fibern kommer inte att vara överspelad inom överskådlig framtid därför att 5G och senare ge-

nerationer kommer att kräva ett fibernät. Det faller på sin egen tekniska orimlighet med tanke 

på de datamängder som krävs. Fiber använder ljus, ska vi ha lampor lysande överallt för 5G? 

Problemet för fibern är snarare om den har grävts ner på ett ur strategisk synpunkt effektivt 

sätt för att lösa framtidens trådlösa krav. 

 

Målen för fiber måste vara tydligare. Om vi vill ha högutbildat folk som bor på landsbygden i 

Osby kommun måste det finnas de senaste inom fiber och trådlös teknik, tillgång till  

högteknologiska lokaler som deras respektive företag kan hyra in sig på. Dessutom krävs väl 

fungerande kommunikation så att områden som Lund/Malmö/Köpenhamn kan nås på ett 

snabbt och säkert sätt. 

 

Googla genom att söka på ”räckvidd 5G” kommer ni att få många intressanta svar. 

 

Andra synpunkter betr. landsbygdstrategin: 

 

Osby kommun måste ligga på topp i att lyssna och ge näringslivet förutsättning i att verka i 

kommunen. IT och kommunikation strategiskt viktiga. Skolan måste ge ungdomar som vill 

studera på universitet, även utländska, förutsättningar att bedriva sina studier även lokalt. 

 

Det jag saknar är ett mer aktivt engagemang för att undvika förbuskning av landsbygden.  

Antalet små jordbruk minskar och intresset/finns inte tid, för öppet landskap minskar.  

Konsekvensen kan bli att vår landsbygd blir mindre attraktiv. 

 

Ett strategidokument måste innehålla sammanfattade övergripande visioner och mål,  

inte hänvisningar. Det blir ingen helhet och tyngd i dokumentet. 

 

Några punkter kring SWOT:en 

 

Svagheter: 

Brist på snabb och säker kommunikation 

Utnyttjandet av modern IT-teknik 

 

Möjligheter: 

Attraktiv, snabb och effektiv kommunikation och IT miljö 

Attraktiv näringslivsmiljö och utbildning 

Attraktiv och levande landsbygd 

Vända urbanisering. 

 

 

 

 



Granskningsutlåtande 

Granskningsutlåtand till landsbygdsstrategin för Osby kommun            5 (7) 

Hot 

Inställning, attityd till näringslivet och landsbygden, ”stadsbotänket” 

IT-infrastruktur och kommunikation för dyrt. Suboptimering 

 

Jag har inte lusläst allt men det överordnade intrycket är att det finns saker som inte ska vara 

med i strategin, otydlig och för mycket tyckande, fiberskrivningen är ett ex. Krispigare  

skrivning måste till. Har ni verkligen pratat och uppfattat rätt med landsbygdsfolket?  

Om strategin är för allmän blir det bara en skrivbordsprodukt. En helhet måste till. 

 

Kommentar: Delarna om 5G formuleras om. Precis som framställs i yttrandet är det viktigt 

att kommunen ligger långt framme gällande att ge företag möjlighet att verka i kommunen. 

Detta arbete pågår kontinuerligt, bland annat genom nya detaljplaner som tas fram för  

etablering av företag.  

Ett aktivt engagemang är av stor vikt för att landsbygden inte ska prioriteras ner, såsom 

nämns i yttrande. Engagemanget har tagits med i strategins syfte ”att skapa engagemang, se 

möjligheter och skapa framtidstro för landsbygden”. Detta behöver ske konkret ute i verkligheten 

genom att det händer saker på landsbygden och att projekt tillskapas, exempelvis bostadsprojekt. 

Flera byggnationer kommer genomföras på flera av de mindre orterna i kommunen. 

Även det öppna landskapet tas upp i strategin och vikten av att förebygga att det växer igen.  

I strategin finns även övergripande visioner och mål, bland annat under rubriken ”mål”. 

Vissa hänvisningar behöver dock göras, exempelvis till kommunfullmäktiges mål eftersom det är 

dessa mål som övergripande ska styra kommunen. 

Synpunkterna som framförs kring SWOT-analysen kompletteras. 

     

 

LRF:s kommungrupp meddelar i yttrande 2020-01-30 följande: 

 

Att utarbeta en Landsbygdsstrategi för Osby Kommun är viktigt. 

Arbetet har just påbörjats och vi har en unik möjlighet att göra något bra. 

Låt oss inte förspilla denna möjlighet. 

 

Vi ser i utkast dat. 2019-12-12 att våra tidigare synpunkter delvis inarbetats, men det stora 

greppet att göra strategin strukturerad och tydlig har missats och de ändringar som gjorts är 

mest av redaktionell karaktär. 

 

Vi vill att: 

•    Strategin ska vara en tydlig färdplan (vad? och varför?) mellan 

nuläge och målbild. (Hur? får beskrivas senare i handlingsplaner) 

•    För väsentliga områden Nuläget och Målbilden beskrivs. 

•    Alla mål ska vara mätbara och möjliga ett följa upp. 

Ett axplock av väsentliga områden presenterades i vår feedback på första utkastet. Dessa gör 

dock inget anspråk på att vara kompletta. 

 

Vårt tänk är baserat på att vi vill se en strategi, som leder till mycket verkstad och är basen för 

att, i ett senare skede kunna utarbeta handlingsplaner för 

väsentliga områden. Som senaste strategiförslaget är utformat, ser vi inte att det kommer att 

bidra med något, utan att det enbart blir en pappersprodukt av intet framtida värde. 

 

Vi ställer gärna upp för en fördjupad diskussion. 
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Kommentar: Såsom nämns i yttrandet behöver närmare handlingsplaner tas fram för att 

närmare beskriva och redogöra för uppföljningen med mera av idéförslagen i strategin. 

Det finns båda fördelar och nackdelar med att sätta upp mål som är mätbara. I de dokument 

som tas fram i kommunen behöver kommunfullmäktiges mål i huvudsak vara de mål som 

genomsyrar den färdiga produkten. Varken kommunfullmäktiges antagna mål eller 

nämndmålen är direkt mätbara. Fördelen med mätbara mål är att de lätt kan följas upp och 

jämföras med det tidigare läget. Det är däremot viktigt att också skapa engagemang och 

framtidstro för landsbygden. Flera av dessa mål kan därför vara mycket viktiga men inte 

möjliga att exakt mäta.  

 

Efterhand kan fler goda idéer uppstå för landsbygden, även om landsbygdsstrategin redan är 

i bruk. Det finns inget som hindrar att goda exempel och idéer genomförs bara för att 

landsbygdsstrategin är i bruk.     

 

E.ON meddelar i yttrande 2020-02-25 följande: 

 

E.ON energidistribution AB har inget att yttra utan hänvisar till sitt samrådsyttrande.  

 

Kommentar: Ingen 

 

Ekeröd-Mörkhults vägsamfällighetsförening meddelar i yttrande 2020-02-25 

följande: 

 

Vi ansåg i vårt förra remissvar ”att kommunen bör ta ett krafttag och göra ett rejält omtag och 

se landsbygdsstrategin ur ett landsbygdsperspektiv. Detta första utkast är ju skrivet ur ett hårt 

vinklat urbant perspektiv. Det saknas både en adekvat nulägesbeskrivning., målbild och 

strategi hur vi tar oss till målbilden.” 

 

I vårt remisssvar daterat 2019-06-16 har vi en lista på 11 punkter som vi anser relevanta, 

dessa punkter kvarstår! 

 

Det enda vi vill tillägga är att alla beslut (politiska och tjänstemanna) skall belysas ur ett 

landsbygdsperspektiv. Då får vi fram systematik och styrning men också en löpande 

konsekvensanalys som kommer gagna hela kommunen. 

 

Kommentar: Se samrådsredogörelsen för en sammanfattning av de punkter som ändrades i 

landsbygdsstrategin enligt vägsamfällighetens yttrande liksom LRF:s önskemål, efter 

samrådet. Bland annat gjordes kompletteringar gällande HVO-bränsle, nytt avsnitt om 

trygghetsfrågor på landsbygden och bilderna byttes ut. Bilderna ska nu visa landsbygden på 

ett mer realistiskt vis med företagande, skogsmaskiner, vildsvinsskador etc. 

Vidare är även avsnittet om 5G omskrivet.   

Avsikten med landsbygdsstrategin är inte att skapa ett tungt dokument med över 100 sidor 

som få personer orkar läsa igenom. Flera av nulägesbeskrivningarna om grus, sten, torv, 

vatten, landskap, natur, jord och skogsbruk finns avhandlat i kommunens översiktsplan som är 

ett tyngre dokument. Även landsbygdsutveckling avhandlas till viss del i översiktsplanen.  

Tanken med landsbygdsstrategin är inte att rada upp fakta utan att skapa ett lättare dokument 

med ett större antal förslag för landsbygden. Av vikt är att följa kommunfullmäktiges mål som 

utgångspunkt för landsbygdsstrategin vilket också är utgångspunkten i många av de förslag 

som föreslås i strategin.      

 



Granskningsutlåtande 

Granskningsutlåtand till landsbygdsstrategin för Osby kommun            7 (7) 

 

 

Samhällsbyggnad i Osby 2020-05-07 

 

 

 

 

Mathias Karlsson        Kettil Svensson 

Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt FPR/MSA 
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1.0 Inledning 

Arbetet med landsbygdsstrategin utgår i stor utsträckning från hur 

människor i Osby kommun upplever förutsättningarna på 

landsbygden. Vilka utmaningar som finns på landsbygden, hur dessa 

utmaningar kan motverkas och vilka fördelarna som finns samt hur 

de tillvaratas på bästa sätt.  

Tillsammans med människors beskrivningar används fakta.  

Empirin ligger till grund för att redovisa förutsättningarna från ett 

objektivt perspektiv och för att kunna dra slutsatser från 

faktainsamlingen. I slutet av varje ämnesrubrik sammanfattas 

idéförslag och förhållningssätt i ett antal punkter som kan bidra till 

att stärka landsbygden. Dessa punkter är även sammanfattade i slutet 

på dokumentet.   

1.1  Bakgrund 

Osby kommuns landsbygd är hela tiden påtaglig i det mesta som 

sker inom kommunens gränser, men även i viss mån det som sker 

utanför. Eftersom befolkningsantalet i kommunen är relativt lågt 

samtidigt som kommunens yta är Skånes tredje största1, räknas 

nästan allt som landsbygd. Därför finns många olika verksamheter, 

företag, infrastruktur, rekreationsområden och föreningar ute på 

landsbygden. Under den senaste tiden har samtidigt planer och mål 

tagits fram för Osby centralort, såsom Ett levande centrum – vision 

2030 och fördjupad översiktsplan för Killeberg-Loshult.  

Däremot inget för landsbygden.  

 

 
1http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0802/Areal

2012/?rxid=6dd60a81-f50d-41ed-96c2-2a8ce43ad002 

 

Kommunen har kontinuerliga möten med olika företagare, vilket 

gjort att frågan om möjligheterna men också hindren utanför 

tätorterna ytterligare belysts. Stegvis har därför tankarna om en 

landsbygdsstrategi vuxit fram.   

1.2  Syfte  

Syftet med Osby kommuns landsbygdstrategi är att skapa 

engagemang, se möjligheter och skapa framtidstro för landsbygden. 

Avsikten är att både på kort och lång sikt redovisa åtgärder för att 

stärka förutsättningarna på landsbygden och därmed skapa en 

utveckling som är långsiktigt hållbar. Strategin belyser därför de 

utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden, tydliggör 

landsbygdens förutsättningar och ger förslag på konkreta åtgärder. 

Landsbygdsstrategin är vägledande i kommunens arbete med 

landsbygden. Strategin avser att vara kort men kärnfull.     

1.3  Mål 

Målet med kommunens landsbygdsstrategi är, inom ramen för 

kommunfullmäktigemålen, att bidra till en attraktiv, blomstrande 

och företagsam landsbygd med goda förutsättningar att verka, bo 

och besöka landsbygden. Strategin ska både ge tydliga beskrivningar 

av vad som karaktäriserar kommunens landsbygd, men även ge 

konkreta förslag på vad som kan stärka landsbygden.  
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1.4  Avgränsning 

Flera olika definitioner finns för vad som räknas som landsbygd.  

Jordbruksverket delar in Sveriges kommuner i fyra olika kategorier.  

Storstadsområden – Innefattar kommuner som enbart finns i 

storstadsregionerna. Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Stadsområden – Kommuner som har minst 30 000 invånare och 

minst 25 000 invånare i den största tätorten.  

Landsbygd – Innefattar kommuner som inte ingår i 

storstadsområden eller stadsområden och som minst har en 

befolkningstäthet på fem invånare per kvadratkilometer.    

Gles landsbygd – Inbegriper kommuner som inte innefattas i de tre 

andra definitionerna och som har en befolkning som är mindre än 

fem invånare per kvadratkilometer2.  

 

Enligt denna kategoriseringen är Osby kommun en 

landsbygdskommun. Även om hela kommunen faller inom kategorin 

landsbygd, skiljer de olika orterna sig åt förhållandevis mycket. 

Framför allt är den demografiska skillnaden stor. SCB gör en 

tätortsavgränsning var femte år (senast 2015) och i avgränsning 

innefattas Osby, Lönsboda och Killebergs tätorter3. Därmed ingår 

inte dessa tätorter i strategin eftersom de bedöms som tätorter.  

 

 

 

 
2https://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsb

ygden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över Osby kommun med de tre tätorterna som SCB pekat ut.  

Dessa är markerade med lila linjer4. 

1.5  Definition 

Eftersom det finns olika definitioner av landsbygd är det viktigt att 

ha i åtanke är att de mer vedertagna definitionerna nödvändigtvis 

inte är applicerbara på Osby kommun. Till viss del utgår 

landsbygdsbegreppen från att människorna inte bor så tätt.  

Därför blir skalan något flytande eftersom tätheten kan variera 

mycket. Tillväxtanalys, som är myndigheten för tillväxtpolitiska 

utvärderingar och analyser, delar dock in Sverige i stad, stadsnära 

landsbygd, landsbygd och glesbygd.  

3http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0810__MI0

810A/TatortGrad/?rxid=912fad6d-ab64-4173-9865-1dfe1202d8fa 
4Osby kommuns GIS 
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Enligt Tillväxtanalys definition är: 

• Stad: Tätort med minst 3 000 invånare. 

• Stadsnära landsbygd: 15 minuters bilfärd till en stad.  

• Landsbygd: 15–45 minuters bilfärd till en stad.  

• Glesbygd: Mer än 45 minuters bilfärd till en stad. 

Enligt Tillväxtanalys definition är Osby tätort som en stad, Killeberg 

stadsnära landsbygd och övriga kommunen landsbygd5.  

I kommunens östra delar är Lönsboda en viktig serviceort och att 

definieras som landsbygd kan vara begränsande när de specifika 

förutsättningarna på en plats inte studeras. Lönsboda har ett större 

befolkningsantal, mer service och ett kollektivtrafiksutbud som 

exempelvis Killberg inte har. Avståndet till en ”stad” blir i denna 

definition mer avgörande för vilken kategori en plats hamnar i än det 

faktiska utbudet i sig. Detta visar på problematiken med vilken 

definition som används.  

1.6  Metod 

De metoder som använts under arbetet med landsbygdsstrategin är 

innehållsanalys av olika dokument som använts som datakälla.  

Dessa dokument innefattar materiel som går att läsa och kan vara 

officiella dokument som kommer från statliga myndigheter som 

exempelvis Jordbruksverket eller SCB, men också sådant som brev 

eller böcker6. Även intervjuer och innehållsanalys av anteckningar 

från sammanträden och möten används som del i insamlingen av 

data.  

 

 
5 http://www.tillvaxtanalys.se/ 
6 Bryman, A (2008), Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm: Liber AB 

Intervjuer har genomförts med elevråden på de tre grundskolorna 

(högstadieskolor) i Osby kommun, Hasslarödsskolan, Parkskolan 

och Örkenedsskolan i Lönsboda. Syftet är att ta med synpunkter från 

yngre målgrupper i kommunen som sällan har åsikter om 

kommunala dokument. Det är av stor betydelse för kommunen att få 

en större åldersvariation på synpunkterna som kommer in. 

Anteckningar har använts från de träffar och möten som genomförts 

med LRF, Visseltofta byalag, politiker med flera. Anteckningarna är 

del i underlagsmaterialet till att förbättra landsbygdsstrategin utöver 

de yttranden som inkommit. Anteckningar som förts under de olika 

träffarna kan kritiseras som metod då individer uppfattar saker olika. 

Under samtal hinner inte allt skrivas ner och informationen tolkas av 

personen som för anteckningarna. Därmed är synpunkterna som 

skickats in i första hand mer tillförlitliga. Huvudfokus vid 

framtagandet av landsbygdsstrategin är synpunkterna och mötena 

med de människor som bor och verkar på landsbygden och som har 

olika kunskaper och roller.    

 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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1.7  Vision för Osby kommun 

Visionen På spåret och naturligt nära pekar ut färdriktningen och en 

gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby kommun.  

På spåret och naturligt nära innebär att kommunen finns på spåret 

rent infrastrukturmässigt men även att kommunen ska var på spåret 

vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära syftar på att 

kommunen rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme 

från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste 

huvudstad. Osby kommun befinner sig även granne med kommunen 

där ett av landets största företag ligger. Naturligt nära innebär även 

att vara nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.  

1.8  Osby kommuns mål 

Kommunfullmäktige har även antagit tre målområden med 

tillhörande fullmäktigemål, vilket ska genomsyra hela kommunen 

och dess verksamhet. Målområdena är följande:  

• Attraktiv och hållbar boendekommun  

Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och 

utvecklas i.  

 

• Utveckling och tillväxt  

Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och 

tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska ha strategier 

för att möta dagens och morgondagens utmaningar. 

 

• Trygghet hela livet 

Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för 

människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv.  

1.9  Osby kommuns mål för landsbygdsutvecklingen 

Målet med kommunens landsbygdsstrategi är att inom ramen för 

fullmäktigemålen bidra till en attraktiv, blomstrande och företagsam 

landsbygd. Arbetet är framgångsrikt när det ger goda förutsättningar 

att verka, bo och besöka landsbygden.  

2.0  Landsbygdsstrategin och befintliga planer 

Strategin bygger på statistik och en nulägesbeskrivning men 

kompletterar också befintliga planer där framförallt översiktsplanen 

för Osby kommun är en viktig utgångspunkt. Landsbygdsstrategin 

ska vara ett verktyg för att lyfta fram de särskilda förutsättningar 

som gäller för kommunens landsbygd och mindre tätorter, som av 

invånarna inte klassas som landsbygd men ändå kan vara föremål för 

särskild uppmärksamhet från kommunens sida. 

I Översiktsplan som antogs 2010 är inställningen till bebyggelse på 

landsbygden positiv, vilket gäller såväl bostads- och fritidshus som 

annan bebyggelse. Vikten av att inte försvåra jordbrukets utveckling 

framhävs och att närhet till kollektivtrafik eftersträvas. Likaså att 

hänsyn tas till säkerhetszoner kring befintliga kraftledningar, vägar, 

järnvägar och planerade vägar samt områden av särskild betydelse 

för natur- och kulturmiljövård.  

Ambitionen i översiktsplanen för landsbygden är att Osby kommun 

ska aktivt arbeta för en utveckling av kommunens landsbygd med 

fokus på landsbygdens attraktionskraft, goda förutsättningar för 

boende, arbete och besökande. Landsbygdens basnäringar, jord- och 

skogsbruk ska ges goda möjligheter till utveckling. God hushållning 

med mark för jord- och skogsbruk eftersträvas. 
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Därtill framhävs vikten av att bevara tysta, oexploaterade områden 

från störande verksamheter. Översiktsplanen beskriver att ett första 

steg är att initiera samtal med landsbygdens invånare och aktörer, för 

att se hur de ser på landsbygdsutveckling7. Landsbygdsstrategin är 

en plattform för att beskriva idéerna och ge förslag på åtgärder. 

 

Ställningstagandena i översiktsplanen för landsbygdsutvecklingen 

samt jord- och skogsbruket är att de ges hög prioritet i avvägningen 

mot andra intressen. Vid lokalisering av nya bostäder, nya 

anläggningar och andra verksamheter, tas stor hänsyn 

till jord- och skogsbruket. Åtgärder som riskerar att inskränka 

driftmöjligheterna för befintliga gårdar bör inte medges. 

Jord- och skogsbruket kan ändå undantagsvis behöva väja för viktiga 

utvecklingsprojekt, exempelvis tätortsutbyggnad eller större vägar. 

Jord- och skogsbruket har en stor och positiv roll i arbetet med att 

vårda landskapet. Kommunen ser positivt på bosättning på landet, 

även på nybyggnad av bostäder. Osby kommun arbetar aktivt för att 

stimulera och ge stöd åt landsbygdsutveckling           

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) antogs av 

Kommunfullmäktige 2014-06-16 och är en viktig del i att stärka 

landsbygden. Syftet med LIS-planen är att stärka landsbygden i 

Osby kommun genom att utnyttja möjligheterna som 

strandskyddslagstiftningen från 2008/2009 ger.  

 
7 Osby kommun (2010), s 23, 28, Översiktsplan för Osby kommun, 

Antagandehandling, Osby: Osby kommun 
8 (prop. 2008/09:119, s 33) 

 

Under 2008/2009 gav regeringen förslag på att kommuner med lågt 

exploateringstryck har behov av att utveckla landsbygden och där 

tillgång till orörda stränder finns. Därför ska möjligheten finnas att 

peka ut områden med lättnader i strandskyddet för 

landsbygdsutveckling om exploateringstrycket är lågt8.  

I Osby kommuns LIS-planen redovisas lämpliga områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Utvecklingen avser 

bostäder, verksamheter, friluftsliv, turism och service. Områden nära 

vatten har under de senaste årtiondena blivit starkt förknippade med 

attraktivitet och möjligheten att erbjuda sådana miljöer kan därför 

vara en viktig del för en positiv utveckling för kommunen.  

 

Hållbarhetsaspekten förutsätter dock att utveckling sker i redan 

befintliga strukturer för att stärka dessa utan att värdefulla miljöer 

byggs bort. Även om LIS-planen ger incitament att bygga på 

landsbygden i mer attraktiva lägen längs vatten, har genomslaget 

varit begränsat i kommunen. Flera olika åtgärder behövs för att 

stärka och förbättra förutsättningarna på landsbygden, där denna 

strategi är en av dem. 
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3.0  Osby kommuns landsbygd 

3.1  Förutsättningar 
 

Osby kommun är Skånes nordligaste kommun och gränsar till 

Småland och Blekinge. Stora delar av kommuns landarealer är skog, 

ungefär 70 procent. Slåtter och betesvall, åkermark och betesmark 

utgör ungefär tre procent vardera av kommunens landarealer.  

 

Befolkning 

Efter flera års negativ befolkningsutveckling har Osby kommun de 

senaste åren haft en positiv befolkningstillväxt. Kommunens 

befolkning uppgick 2020-05-02 till 13 206, vilket är en ökning med 

480 personer från 2010. Drygt 75 procent av kommunens befolkning 

bor i någon av tätorterna Osby, Lönsboda eller Killeberg. Under 

perioden 1975 fram till 2019 var befolkningen störst 1975 med  

13 810 invånare. Födelsenettot har under flera år följt en negativ 

trend (med undantag för 2019). Befolkningsökningen beror därför på 

inflyttning till kommunen. Under 2019 flyttade 764 personer till 

kommunen, varav 85 från utlandet. Flyttningsnettot var däremot 

negativt, -76 personer.  
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5 % 

Övriga kommunen (2018) 2 847 
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Befolkningstillväxten har framförallt skett i kommunens tätorter och 

framförallt i Osby tätort. Befolkningen utanför tätorterna har 

däremot minskat mellan 2000 och 2018. Övriga tätbefolkade 

områden i kommunen är orterna Hökön, Visseltofta och Loshult med 

mellan 50 och 200 invånare. Likt övriga landet följer Osby trenden 

med en åldrande befolkning. Andelen äldre och genomsnittsåldern är 

dock något högre än riksgenomsnittet. Genomsnittsåldern på 

befolkningen i kommunen år 2019 är 43,9 år vilket är något högre än 

rikets9. 2017 var medellivslängden för män 81,3 år och för kvinnor 

84,4 år, vilket även det är något högre än för riket10. 

 
9 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-

siffror/#?region1=1273&region2= 

3.2  Bostäder och byggande 

En av de främsta förutsättningar för att stärka landsbygden är boende 

och byggnation. Att skapa förutsättningar för byggnation och att 

satsa på olika boenden, inte bara hyresrätter, är därför av stor vikt för 

att bidra till livskvaliteten. Bostäderna bör vara så miljömässigt  

hållbara som möjligt, både gällande enskilda hus och olika typer av 

flerbostadshus. Samtidigt finns en förhållandevis god planberedskap, 

med möjlighet att bygga enligt gällande plan. Fler detaljplaner 

behöver tas fram på landsbygden för att främja utvecklingen. Dock 

behöver planeringsarbetet stå i relation till efterfrågan och behoven.  

 

 
10 Regionskane.se 
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Enbart för att mark detaljplaneläggs blir inte följden per automatik 

att det byggs. Därför är det viktigt att planer tas fram efter behoven 

som finns, samtidigt som det behöver finnas en buffert med laga 

kraftvunna detaljplaner.    

Dock finns flera faktorer som påverkar bostadsutbudet och 

byggnation som kommunen inte har rådighet över.  

Kommunen bygger inte bostäder men har möjlighet att ställa krav på 

allmännyttan genom ägardirektiv vilket borde ske betydligt oftare.  

Privata byggherrar bygger också på eget initiativ runt om i 

kommunen, men även detta kan möta hinder. Exempelvis i form av 

svårigheter att få det lån som behövs 

för nybyggnation på landet. Ibland 

kan också detaljplanen behöva ändras 

vilket tar tid. Att bygga på 

landsbygden ser dock kommunen som 

en självklar möjlighet för de som 

önskar bosätta sig i kommunen. 

Utgångspunkten är att en 

bygglovssökandes idéer ska  

förverkligas så långt det är möjligt i 

samråd med kommunen för 

lämpligaste resultat. Kommunen bidra 

även med service för tolkning av 

detaljplaner, markfrågor och 

fastighetsfrågor. 

 

 

 

All byggnation måste dock vägas mot att utveckla och förvalta 

landsbygden, framförallt på lång sikt, samt att byggnation sker i 

enlighet med Plan- och Bygglagen. Bebyggelse måste även 

lämplighetsprövas med hänsyn till riksintressen, landskapets 

karaktär, klimat-, natur-, rekreations- och kulturvärden samt 

möjligheter till lämpliga VA-lösningar. De mindre vatten- och 

avloppsreningsverken behöver beaktas gällande upprustning och 

kapacitetsmöjligheter för att möjliggöra ny bebyggelse.  

Kapaciteten är dock god på vissa platser, exempelvis i Visseltofta 

som har ett mindre reningsverk. 

   

Osby kommun är en landsbygdskommun med stor andel skogsmark 

och med stor tillgång till allemansrättslig mark.  

Kommunen har ett stort antal sjöar och vattendrag med god tillgång 

till fria strandområden. Den totala sträckan strand i Osby kommun är 

cirka 386 kilometer. Fördelat på kommunens invånare blir det mer 

än 30 meter strand/invånare. För att Osby ska vara en attraktiv 

kommun och för att uppnå samma konkurrensfördelar som mer 

expansiva regioner, är en levande landsbygd och attraktiva 

boendealternativ en viktig del. I kommunens landsbygdsområden är 

fastighetspriserna relativt låga, varför det i vissa fall kan vara svårt 

att motivera en finansiering för nybyggnation eller annan investering 

i dessa områden. Samtidigt är lägre fastighetspriser en stor fördel. 

Det finns även en nyttjandepotential av småhus eftersom många hus 

enbart används som fritidsboende.  
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Idéförslag och förhållningssätt  

Nedan listas de idéförslag och förhållningssätt som kan bidra till att 

stärka landsbygden gällande bostäder och byggande.  

Samma upplägg finns under varje ämnesrubrik. 

 

❖ Idéerna hos den som ansöker hos kommunen i plan- och 

byggfrågor ska förverkligas så långt det är möjligt inom 

ramen för plan- och bygglagen samt med hänsyn till miljö-, 

natur- och kulturvärden. 

 

❖ Öka skatteunderlaget genom att fokusera på kommunens 

starka sidor i boendefrågorna. Detta kan innebära att utnyttja 

vattnet och planera boenden precis ovanför 

strandskyddslinjen. 

 

❖ Kommunen uppmuntrar ett miljömässigt hållbart byggande 

med miljövänliga materialval. Detta sker effektivast om en 

viss procentandel av budgeten i kommunala projekt avsätts 

till miljövänliga byggnadsmaterial.  

 

❖ Möjliggöra såväl kvarboende med hjälp av hemtjänst, 

varuhemsändning via lanthandel, bostadsanpassningar och 

trygga tekniska lösningar som flytt till ett boende.  

En rotation mellan olika åldrar kring bostäderna är av stor 

vikt.    

 

❖ Stödja byggnation och blandade upplåtelseformer på 

landsbygden (äldreboende, boende för de med särskilda 

behov, hyresrätter m.m.). Framför allt uppmuntra byggandet 

av nyproducerade bostadsrätter då denna boendeform 

uppförts i mycket begränsad skala i kommunen.  

 

❖ Skapa aktiviteter för att med hjälp av boende och större 

arbetsgivare attrahera nya boende och företag till 

landsbygden. 

 

❖ Stödja och uppmuntra landsbygdsboende i kommunen. 

 

❖ Använda naturmaterial som trä vid byggnation i den mån det 

går.  

 

❖ Skapa kontinuerliga dialoger med ungdomar i Osby kommun 

i syfte att skapa attraktiva boenden, miljöer och 

utvecklingsmöjligheter.  

 

❖ Lyfta fram kvalitéerna i det lantliga och centrala boendet vid 

marknadsföring av kommunen. 

 

❖ Undersöka behovet och analysera vad människor efterfrågar i 

boendefrågan. Undersökningen bör ske över ett område som 

nödvändigtvis inte enbart innefattar Osby kommun.  

 

❖ Söka EU-bidrag i största möjliga omfattning. Detta gäller 

även övriga bidrag som går att söka. 

 

❖ Se över möjligheterna till byggnation av verksamheter utmed 

väg 15 i anslutning till Visseltofta. Detta förutsätter att 

markägare är positiva. 
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3.3  Trygghet 

Trygghet kan framställas som något som upplevs av människor och 

bidrar starkt till livskvaliteten. Det är en känsla av förväntad 

säkerhet. Exempelvis kan det handla om att hitta hem, inte halka 

eller bli sedd av trafikanter. 

 

Trygghet i den fysiska planeringen handlar om människans 

plats i det offentliga rummet. Att inte känna obehag i det som ska 

vara allmänhetens vardagsrum, de gemensamma ytorna såsom 

gatorna, torg och parker.  

I detta sammanhang är den fysiska planeringen och utformning av 

kommunens offentliga platser av stor betydelse. Undersökningar 

visar att kvinnor oftare än män känner sig otrygga när de befinner 

sig i det offentliga rummet. En viktig faktor för att öka känslan av 

trygghet är att platser är lämpligt upplysta men även bebyggelsens 

täthet påverkar trygghetskänslan. Stora avstånd och mellanrum kan 

ofta inge en otrygghetskänsla till skillnad från kortare avstånd. 

Genomtänkt belysning av gång- och cykelstråk blir därför viktigt.  

Tydlig skyltning och en lättförståelig ortsstruktur innebär även en 

högre trygghetsfaktor. Det är viktigt att hållplatser för  

kollektivtrafiken utformas så att de upplevs som säkra och trygga 

även under den mörka tiden på året. 

Trygghet kan vara komplicerad då den faktiska och upplevda 

tryggheten inte nödvändigtvis hänga ihop. Ett område kan upplevas 

som otryggt även om den faktiska tryggheten pekar i en annan 

riktning. Även om risken för att utsättas för ett faktiskt brott är låg 

kan ändå otryggheten vara stor. Därför är de fysiska åtgärderna som 

belysning, placering av bänkar, siktlinjer och material viktiga. 

 

Polisens trygghetsmätning för polisregion syd från 2019 visar att det 

finns en skillnad i oron för brott mellan landsbygd och tätort.  

I Osby kommun är oron för inbrott högre på landsbygden än i 

tätorten där fortkörningar upplevs som ett större problem.  

 

Idéförslag och förhållningssätt        
 

❖ Tydligare rumsindelning i den fysiska planeringen. 

 

❖ Öka belysningen på ett kvalitativt sätt utan att punktbelysa 

områden med mörka barriärer runt omkring. 

 

❖ Mer skötsel av grönytorna för att upprätthålla siktlinjerna och 

undvika dolda platser. 

 

3.4  Infrastruktur 

Kollektivtrafik 

Skånetrafiken är huvudman för kollektivtrafiken i Skåne län, vilket 

betyder att det är Skånetrafiken som bestämmer vilka sträckor som 

ska trafikeras. De senaste åren har kollektivtrafiken på landsbygden 

försämrats med indragna busslinjer. Anledningen till att busslinjerna 

lades ner var på grund av ny tågtrafik eller för få resenärer.  

I december 2013 öppnade tågstationen i Killeberg som trafikeras av 

Krösatåget. Möjligheterna att använda tåg planeras att utökas genom 

Sydostlänkens upprustning och elektrifierande. Projektet finns med i 

regeringens fastställda nationella plan för transportsystem 2018-

2029. Projektet är av stor betydelse för utvecklingen av den 

närliggande landsbygden. 
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Förutom tågtrafik och regionbussar erbjuder Skånetrafiken närtrafik 

som körs med taxi och måste förbeställas minst två timmar i förväg. 

Indragning av busslinjer har främst drabbat landsbygden som på 

många håll är helt eller delvis hänvisade till att använda bilen. 

 

Bussförbindelserna framhålls som betydelsefulla, framför allt från 

yngre människor. Kommunen har möjlighet att påverka underhåll av 

vägar men kollektivtrafiken bedrivs av Skånetrafiken.  

 

Löpande samtal förs med Skånetrafiken för att förbättra och komma 

med inspel på kollektivtrafiken utifrån de lokala förutsättningarna i 

kommunen. Befolkningsunderlaget är avgörande för att utöka 

kollektivtrafiken i Osby kommun. Den övergripande ingången är att 

verka för ett större utbud av kollektivtrafik och att busshållplatserna 

ligger inom ett rimligt avstånd till majoriteten av kommuninvånarna, 

vilket leder till högre livskvalitet. Miljötänkandet behöver fortsatt 

prägla transportsystemet. Regionbuss 562 Lönsboda – Älmhult är en 

linje som kommunen ser kan förbättras genom att bussen även går 

inom Killberg.  

Även busslinje 536 framhålls som viktig av byalag i kommunen och 

att fortsatt tillgång finns till denna linje. Väderskydden behöver även 

byggas på flera hållplatser som saknar skydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafik i Osby kommun 2020 

Tåg 

Öresundståg, Kalmar-Växjö-Osby-Malmö-Köpenhamn 

Krösatåget, Växjö-Killeberg-Osby-Hässleholm 

Regionbuss 

Linje 536 Osby-Hästveda-Hässleholm 

Linje 539 Osby-Lönsboda 

Linje 545 Osby-Glimåkra-Broby-Kristianstad 

Linje 562 Älmhult-Lönsboda-Olofström 

Kräver beställning i förväg 

Linje 541 Sibbhult-Lönsboda 

Närtrafik 
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Resebidraget som finns för de som bor i kommunen och pendlar till 

studier bör fortsatt användas för att främja 

utbildningsförutsättningarna.  

Kollektivtrafikkarta som visar stråken i Osby kommun. 

 

Bredband  

Bredband har stor betydelse för vårt samhälle och är en viktig del för 

samhälls- och landsbygdsutveckling. Digitalisering skapar nya 

möjligheter för offentliga verksamheter som vård, omsorg och 

utbildning.  

 

Till exempel kan hemtjänstens omsorgsarbete effektiviseras genom 

digitala tjänster och behovet av resor för personal kan minska. 

Digitaliseringen kan bidra till att hantera de utmaningar som uppstår 

med anledning av den demografiska utvecklingen med en större 

andel äldre, exempelvis genom att möjliggöra för äldre att bo kvar 

hemma längre.  

För att kunna tillhandahålla dessa tjänster krävs ett utbyggt fibernät. 

Ett utbyggt fibernät är en förutsättning för en levande landsbygd, 

både för privatpersoner och för näringslivet. Bredband är viktigt för 

att kunna bibehålla och utveckla en god kommunal service. Det är 

en förutsättning för att kunna driva företag på landsbygden.   

Stora investeringar görs idag för att bygga ut fiber, något som också 

tar tid. Eftersom kommunikations- och IT utvecklingen går fort är 

det viktigt att öppenhet finns för ny teknik. Lösningar som går mer 

mot trådlösa tekniska lösningar är på väg framåt. Att gräva ner 

fiberledningar är till viss del tidsödande och kostsamt varför en 

kombination av lösningar bör användas för ökad robusthet. 

Fler digitala möjligheter som är trådlösa och sammanlänkade via 

satellit och master kommer sannolikt i ännu större utsträckning i 

framtiden. Mobiltäckning uppfattas som fortsatt dålig på vissa håll 

ute på landsbygden vilket behöver förbättras. För att vara en 

attraktiv kommun och kunna attrahera människor att bosätta sig i 

kommunen och framförallt på landsbygden, behövs inledningsvis ett 

utbyggt fibernät. Fiberutbyggnad möjliggör för medborgare på 

landsbygden att få samma möjligheter som medborgare i tätorter i 

dagsläget. Avsaknad av fiber kan medföra en digital klyfta mellan 

olika geografiska områden. Tillgång till bredband handlar om 

samhällsnytta, demokrati, landsbygdsutveckling och skapa ökade 

möjligheter att bo och verka på landsbygden.  
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Fiberutbyggnad på landsbygden bygger på stöd av statliga och 

offentliga medfinansiering samt lokala initiativ och engagemang. 

Anledningen till det är att kostnaderna bedöms vara förhållandevis 

stora eftersom det oftast är långa avstånd och de kommersiella 

krafterna har mindre intresse av att bygga ut på landsbygden. 2017 

beviljades IP-Only tillsammans med kommunens fiberföreningar 

statligt stöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden, totalt ca 47 

miljoner kronor. 

Vidare har Osby kommun för avsikt att föra diskussionen vidare 

med företagens organisation för en förstärkning av infrastrukturen i 

de delar som kommunen har mindre rådighet över.   

 

Idéförslag och förhållningssätt 
 

❖ Utbyggnaden av kommunens bredbandsnät ska förstärkas för 

att förbättra tele- och bredbandskommunikation. Öppenhet 

och bevakning av nya tekniker ska råda för att snabbt 

anamma nya lösningar. Detta sätter inte enbart Osby 

kommun på kartan utan bidra till en bättre service till 

medborgarna.  

❖ Kollektivtrafiken på landsbygden ska koncentreras kring och 

utgå från de regionala stråken. Kollektivtrafikplaneringen ska 

präglas av snabbhet, effektivitet och långsiktighet. 

 

 

 
11 Statistiska centralbyrån 

❖ Förbättra på- och avstigningsplatserna för kollektivtrafiken i 

kommunen. Bättre belysning, väderskydd och värmeslingor 

under hållplatser på vintern höjer kvalitén på 

kollektivtrafiken.  

❖ Öka andel gång- och cykelbanor i kommunen. Binda ihop 

befintliga stråk med nya för att öka tillgängligheten i hela 

kommunen. 

❖ Noga bevaka utvecklingen av nya former av distribution som 

självkörande fordon, drönare och ny mjukvara såsom appar 

och program. Tillsammans med näringslivet verka för att 

åstadkomma och implementera sådana lösningar. 

 

3.5  Näringsliv och service 

Arbete och näringsliv 

Antal jord- och skogsbruksföretag uppgick 2015 till 155 respektive 

408. Sysselsättning inom skogs- och jordbruk har ökat mellan 2002 

och 2014. Andel sysselsättning inom skogsbruk av totalt antal 

förvärvsarbetande har ökat från 0,93 procent till 3,3 procent. Inom 

jordbruk ökade andelen från 1,24 procent till 1,78 procent under 

samma period. Antal förvärvsarbetande inom jordbruk som är över 

16 år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) uppgick 2014 till 

84. För skogsbruk inklusive jakt är motsvarande siffra 15611.  
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Företagande och näringsliv i Osby kommuns omland och landsbygd 

är mycket omfattande och varierande. Detta behöver tillvaratas och 

stöttas på lämpligaste sätt med tillväxt i fokus. För att bidra till 

förutsättningarna att bedriva förtag i kommunen tas en strategi för 

hållbar tillväxt fram. Kommunen har ett lotsande förhållningssätt i 

kontakten med företagare för att försöka bidra och bistå på 

lämpligaste sätt. Att skapa goda förutsättningar för företag och 

verksamhet är en av de viktigaste punkterna i landsbygdsstrategin. 

Detta behöver prioriteras tillsammans med infrastrukturen såsom 

uppkoppling och täckning för telefon samt vägar. Företagande på 

landsbygden är grunden till att skapa arbetstillfällen och därigenom 

få fler att vilja flytta till landsbygden. Utgångspunkten bör därför 

vara att stötta det lokala, regionala och svenska i den mån som är 

möjligt. En ny upphandlingspolicy tas fram för att ge lokala 

företagare större möjlighet att delta i upphandlingar. 

Att ge tid att lyssna på vad den enskilde företagaren har för specifika 

idéer och behov är bland det viktigaste vid möte mellan kommun 

och företagare. Samtalet om vad som därefter är möjligt att gör med 

tydliga besked minskar fördröjningar. Sällan är någonting omöjligt 

att genomföra även om idéerna kan behöva justeras och alternativa 

tillvägagångssätt kan finnas. Osby kommun ska vara en attraktiv 

kommun för både företagande och boende.  De flesta företag är små 

och många återfinns inom skogsbruket och tillverkningssektorn.  

I orterna kring Osby finns exempelvis en stor andel företag. 

Samtidigt kan det vara svårt att hitta kompetent personal på 

landsbygden i kombination med att pendlingskostnaderna ökar 

samtidigt som bränslepriserna går upp.  

 

 



 

Osby kommun  
      

2020-04-22 
      

Datum  
Sida 

18(29) 

 

 

Näringslivet på landsbygden är diversifierat och företag återfinns 

inom flera olika näringsgrenar. Näringsverksamheten på 

landsbygden är betydelsefull ur många olika perspektiv. Till största 

delen genom att erbjuda arbetstillfällen men också genom att bidra 

till att skapa lokala marknader som bara finns på ett specifikt ställe. 

 

Lokalt näringsliv har också betydelse eftersom det kan bidra till att 

minska resande och därmed miljöpåverkan.  

Om fler företag finns på landsbygden kan också fler arbeten skapas 

där för att öka tillväxten, vilket gör att folk inte behöver pendla lika 

långt till arbetet.  

Vad som skiljer näringsverksamheten på landsbygd från kommunens 

större tätorter är avstånden mellan företagen. I Osby tätort finns 

många företag samlade i kommunens företagsområden, framför allt i 

västra och nordvästra industriområdet.  

Dessa områden kan i praktiken fungera som kluster där företagen 

kan hitta såväl kunder, underleverantörer och partners.  

Eftersom företagen på landsbygd ofta är små och spridda uteblir ofta 

denna klustereffekt. Ett sätt att offensivt stötta näringsverksamheten 

på landsbygden kan vara att skapa företagsbyar och nätverk i de 

mindre tätorterna. Där kan företagen erbjudas möjlighet att 

samlokaliseras och få bättre förutsättningar, exempelvis gällande IT 

och lokaler. Möjligheten att skapa företagsbyar kräver emellertid en 

aktiv samverkan mellan landsbygdens företagare. Därför är 

ytterligare en insats som kommunen kan göra att uppmuntra 

företagarföreningar i de mindre orterna för att öka tillväxten.  

Till exempel kan ett engagerat informationsstöd och uppstartsstöd 

hjälpa till, där kommunen driver på i större omfattning. 

Informationsstöd kan handla om att ge råd i frågor som rör var 

strategiskt placerad byggbar mark ligger som är planlagd.  

Förutom faktiska företagsbyar är företagsnätverk utan fysisk 

samlokalisering av stor vikt för landsbygdsföretagandet. Samverkan 

mellan företagare och entreprenörer samt kopplingen till skogsägare 

och lantbrukare är av stor vikt. Vid exempelvis bostadsbyggnation 

av lokala entreprenörer kan byggmaterial från den lokala 

skogsproduktionen användas i den mån som är möjligt. Detta kan ge 

en positiv inverkan på det lokala näringslivet om fler närliggande 

företag beställer material och varor från varandra. Kommunen är 

också en del i att bidra till det lokala där fler livsmedel från lokala 

lantbrukare kan användas i kommunens kök. Skogs- och jordbruket 

är ett näringslivsområde av stor betydelse på landsbygden. Vid sidan 

om skogs- och jordbruket drivs flertalet småföretag med olika 

inriktningar. Lokal förädling och försäljning av livsmedel från egna 

odlingar, djurhållning eller jakt skapar fler förutsättningar för 

lantbruket och är efterfrågat av konsumenten. Som en del i att stärka 

förutsättningarna för denna typ av företag kan kommunen se över 

möjligheterna att via upphandling arbeta mer med närproducerade 

livsmedel. Det är önskvärt att öka andelen lokalt odlade livsmedel 

som exempelvis serveras i skolorna.  
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Detta är något som kan gynna både lokalt företagande och en hållbar 

utveckling. Lokala initiativ bör stöttas i den utsträckning det går, 

vilket främst görs genom ekonomiska medel. Att skicka in 

medborgarförslag till kommunen är ett viktigt sätt att lyfta fram 

idéer som kanske inte hade kommit fram annars. Det är därför 

viktigt att informera om medborgarförslag och att en sådan 

möjlighet finns. Att uppmuntra medborgare i kommunen att komma 

med förslag och att skicka in dem behöver lyftas ännu mer. Vid 

olika projekt men även i övrigt behöver möjligheten till 

medborgarförslag annonseras i olika kanaler mer frekvent för att 

skapa fler idéförslag. 

Kommunal service 

Kommunens verksamhet och service är bred. Den sträcker sig från 

underhållning av gator och klippning av grönområden till servering 

av skolmat och planering av nya bostäder eller företagsområden. För 

landsbygden kan vissa av kommunens ansvarsområden vara 

viktigare än andra. Bland annat framhålls underhållet av vägar, 

bidrag till vägsamfälligheter och kommunikationerna i allmänhet 

som viktiga. Även underhåll av samlingslokaler på landsbygden är 

viktigt.  

I flera fall beskrivs det allmänna vägnätet ha sämre standard än 

vägnätet som sköts av vägsamfälligheter. Underhållet av de 

kommunala vägarna behöver förbättras.  

Fler cykel- och gångbanor behöver byggas ut och kopplas samman 

som ett komplement till exempelvis utbudet av kollektivtrafik. Flera 

nya cykelbanor har byggts i framför allt Osby tätort de senaste åren. 

Utbudet av cykelbanor utanför tätorten upplevs som begränsat. 

Stora satsningar genomförs i kommunen på förskolor och skolor. 

Nya förskolor byggs både i Osby tätort och i Lönsboda och beräknas 

stå klara för inflyttning andra halvåret 2020 respektive första 

halvåret 2021. I Killberg planeras också en ny förskola tillsammans 

med en ny skola och ny sporthall.    

Eftersom grunden och den avgörande faktorn i den kommunala 

servicen är ekonomiska medel behöver kommunen få fler 

yrkesverksamma människor som bor i kommunen. Tillgängligt 

boende som är attraktivt i kombination med arbetstillfällen är bland 

de främsta förutsättningarna till att den kommunala servicen kan 

utvecklas.    

Kommunens uppdrag gällande skolan är att tillhandahålla elever en 

god och likvärdig utbildning som håller hög kvalitet, oavsett var i 

kommunen skolan ligger. Men även om utbildningens kvalitet alltid 

är viktig, behöver för- och nackdelar vägas mot varandra. 

Exempelvis kan för få barn på en skola ha negativa konsekvenser för 

barnets utbildning och sociala interaktion. Samtidigt kan en alltför 

lång resväg till skolan vara negativt ur andra aspekter. Förändringar i 

kommunens skolutbud på landsbygden ska även vägas gentemot 

samhälleliga konsekvenser såsom kostnader. Skolans betydelse för 

barnen ska vägas ur fler perspektiv än utbildningsmässiga.  
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Det kan handla om att ge barn möjlighet att träffa fler barn i sin egen 

ålder eller att inte ha för få barn med stora åldersvariationer på 

samma plats. När förändringar sker bör detta återges i en 

lokalförsörjningsplan. Alternativa skollösningar bör även kunna 

sökas utanför kommunens gränser om detta följer barnens och deras 

utbildnings bästa. 

 

Idéförslag och förhållningssätt 
 

❖ Aktivt stötta bildandet av företagarföreningar och  

företagsnätverk i de mindre orterna samt bistå med hjälp till 

föreningarna och nätverken. Detta kan ske på olika nivåer 

genom möten och sammankomster. 

 

❖ Undersöka möjligheterna att bidra till en uppbyggnad av 

företagsbyar i de mindre orterna där lokalt näringsliv kan 

erbjudas bättre förutsättningar för sin verksamhet. 

 

❖ Använda lokala företag i den mån det bedöms möjligt. 

 

❖ Kommunen bör lägga särskilt fokus på landsbygdsföretagens 

behov i fråga om logistik och infrastruktur, såsom bredband 

och vägar. 

 

❖ Stödja och uppmuntra olika former av näringar som kan 

bidra till en levande landsbygd. 

 

 

 

❖ Föra regelbundna och konstruktiva dialoger med föreningar 

och personer för att ta tillvara på förslag som kan gynna 

landsbygden.  

 

❖ Arbeta för att stärka dagligvaruförsörjningen på landsbygden 

genom att förbättra den fysiska tillgängligheten. Att utarbeta 

en ny varu- och serviceförsörjningsplan kan förtydliga 

metoderna och målsättningarna på en mer teoretisk nivå. 

3.6  Besöksnäringen 

Den del av näringslivet som brukar kallas besöksnäring och som 

består av företag som tar emot besökare av olika kategorier, brukar 

betraktas som en av de snabbast växande delarna av näringslivet.  

I landsbygdssammanhang är det en stor fördel att hela verksamheten 

i besöksnäringen bygger på att kunderna kommer till företaget, 

alternativt till ett ställe anvisat av företaget. Det gör att landsbygdens 

gleshet och ibland avståndsnackdelar inte blir lika stora negativa 

poster som vid annan näringsverksamhet. Landsbygden kan för 

många kundgrupper vara en attraktiv ”produkt”. Detta behöver 

utnyttjas i högre grad då landsbygdens turismpotential inte bedöms 

som fullt utnyttjad. Framför allt bör jord- och skogsbruket kunna dra 

nytta av besöksnäringen. Exempelvis genom visning av nya och 

effektivare sätt att framställa livsmedelsprodukter samt nya 

maskinella lösningar.   
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Naturmiljö och kulturmiljö, gestaltning av historia och väl 

fungerande anläggningar kan i detta sammanhang vara stora 

tillgångar. Det är viktigt att de entreprenörer som önskar ta del av 

expansionen inom besöksnäringen ges stöd i hur de ska nå 

lönsamma kundgrupper. De behöver även få del av 

kompetensutveckling och marknadsföringskanaler som ger  

ett stöd i verksamheten. I dessa sammanhang är en väl fungerande 

IT-infrastruktur en väsentlig del. Marknadsföringen av landsbygden 

är bland det viktigaste i anslutning till besöksnäringen. Sociala 

medier är en viktig del för att nå ut till potentiella turister, inte enbart 

i Sverige utan även i närregionen som Danmark och Tyskland. 

Kanotuthyrning, paddelstråk, vandringsleder och sevärdheter 

behöver marknadsföras mer offensivt och särskilt till turistgrupper 

som är intresserade av friluftsliv och natur.  

 

Idéförslag och förhållningssätt 
 

❖ Kommunen bör stödja företag på landsbygden i att ansluta 

sig till och få del av den gemensamma marknadsföringen 

som sker både på kommunal, delregional, regional och 

nationell nivå. 

❖ Kommunen bör stödja landsbygdsföretag att utveckla sin 

paketering och samarbete med kompletterande företag.  

❖ Sätta upp mål om att öka antalet besökare och övernattningar 

måste öka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  Jordbruk, skogsbruk och åkermark 

Åker- och jordbruksmark är en begränsad markresurs som 

kommunen till viss del har rådighet över i form av det kommunala 

planmonopolet. Åkermarken skyddas i viss utsträckning i 

miljöbalken, men detta tillämpas sällan. Kommunens ingång är att 

byggande på åkermark bör undvikas. Alternativa förslag behöver tas 

fram och redovisas för nybyggnation innan åkermark bebyggs. 
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Om en byggnation ändå föreslås ska det tydligt presenteras och 

motiveras samt att andra alternativ ska vara utredda.  

I kommunens översiktsplan anges att vid lokalisering av nya 

verksamheter och bostäder ska hänsyn tas till jord- och 

skogsbruket12.  

Dock består Osby kommun främst av skogsmark vilket inte gör 

jordbruket lika påtagligt som i övriga delen av Skåne.  

Enligt kommunens översiktsplan utgör cirka 70 % av kommunens 

yta skogsmark och 5 % av åkermark respektive 5 % för betesmark.  

Det finns cirka 150 gårdar i kommunen. Däremot är flera av 

gårdarna små och ibland även kopplade till turistbranschen.  

Cirka 3 % av de som är i yrkesverksam ålder arbetar inom jord- och 

skogsbruket.13  

Dock läggs flera lantbruk ner eller slås samman till större enheter.  

I framtiden kommer sannolikt storleken rationaliseras än mer och bli 

mer påtaglig och kraven högre på produktionseffektiviteten.  

 

 

 

 

 

 

 
 
12-13Osby kommun (2010), Översiktsplan för Osby kommun, Antagandehandling, 

Osby: Osby kommun 
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Foto: David Andersson  

Foto: Mostphotos. Vildsvinsskador på åker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem finns även på landsbygden i form av stölder av drivmedel, 

maskiner samt skador på marken från vildsvin. Förebyggandet av 

skadorna från vildsvinen behöver utökas både genom lämplig jakt 

och fällor. Vildsvinsstammen behöver överlag minska för att även 

minska antalet viltolyckor.   

Därför behöver kommunen kontinuerligt arbeta för att stödja 

landsbygdsutvecklingen och näringarna som gör den levande. 

Fossilfritt från skogsprodukter bör som exempel användas i högre 

utsträckning, såsom HVO-bränsle. 

 

Idéförslag och förhållningssätt 

 

❖ Undvika byggnation på brukbar åkermark i den mån det går.  

Andra alternativ till byggnation bör redovisas. 

 

❖ Uppmuntra ekologiskt och närproducerat i kommunen. 

 

❖ Osby kommun ska arbeta för att bli självförsörjande i så stor 

utsträckning som möjligt på mat och energi. 

Civilberedskapen ska höjas. 
 

❖ Effektivare användning av skogsmarken, dels i 

rekreationssyfte med fler gång- och motionsspår som är 

upplysta, dels i produktion- och inkomstsyfte. 

❖ Stötta de mindre jordbruken genom alternativa inkomstkällor 

såsom turism och närproducerade livsmedel i de kommunala 

köken. 
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3.8  Natur- och kulturvärden 

Osby kommuns natur kan beskrivas som omväxlande med bitar av 

kraftigt kuperad terräng, stora skogsområden med myrar och inslag 

av sjöar och vattendrag.   

Kommunens två viktigaste vattensystem är Helge å som rinner 

igenom Osbysjön och är med sina tillflöden störst.14 Skräbeån rinner 

genom Immeln som är Skånes största klarvattensjö. Närheten till 

Småland är tydlig i landskapsbilden med den stora andelen skog i 

kommunen. Stora delar består av blandskog med betydande inslag 

av barrträd vilket skiljer sig från stora delar av övriga Skåne. 

Helgeådalen är ett annat viktigt och unikt naturområde i kommunen. 

Framför allt området i anslutning till den gamla vägen genom 

kyrkbyn, från väg 15 i öst och till väst, kan vara intressant för 

bostäder. Beroende på förutsättningarna kan en utveckling av 

bostäder i Helgeådalen ge ett attraktivt och naturnära boende.  

Det är av stort vikt att alla miljöer som innefattar viktiga ekosystem 

tas hänsyn till ur bevarandesynpunkt. Vattenmiljöerna som sjöar och 

våtmarker är särskilt viktiga att skydda. Om dessa miljöer missköts 

på en plats påverkas oftast ett större område. Helhetsansvar behövs 

för vattenmiljöerna där Osby kommunens landsbygd enbart är en del 

i helheten. Även om goda livsmiljöer i vattendrag skapas i ett 

specifikt område uteblir stora delar av effekten om hänsyn inte tas i 

andra områden. Vatten tar varken hänsyn till kommun, län- eller 

landsgränser.  

 

 

 

 
14 Osby kommun (2010), Översiktsplan för Osby kommun, Antagandehandling, 

Osby: Osby kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kommunen är den vanligaste hagmarkstypen blandlövhage men 

även björkhagen är vanlig och jämt fördelad i landskapet. I de gamla 

hagarna finns mycket gamla ekarna som är livsviktiga för många 

hotade arter, framför allt för insekter. Till de viktigaste 

kulturvärdena hör översilningsängarna längs Helgeåns dalgång. 
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Även resterna som finns kvar av lövängar är av stor vikt och bör 

bevaras. Vidare behöver åtgärder vidtas för att stävja att landskapet 

växer igen. Kommunal mark kan arrenderas ut för att bidra till  

jord- och skogsbruksverksamhetens förutsättningar i kommunen. 

Vid utarrendering med boskap främjas möjligheterna att hålla 

landskapet öppet.       

Stora delar av kommunens kulturhistoria är starkt kopplad till 

snapphaneoroligheterna och den danska tiden. Under dessa 

oroligheter blev Örkeneds socken år 1678 nerbränd på kungens 

befallning. Kyrkorna byggdes till- eller om under senare delen av 

1700-talet då befolkningen ökade. Under 1800-talets andra del 

började järnvägen dras fram vilket medfört möjligheten att bryta 

diabas15. Delar av diabasbrytningen i Hägghult är fortfarande aktiv 

och ett kännetecken för kommunen. 

Kiselgur 

 

En del av Osbys kulturhistoria är bearbetningen av Kiselgur,  

en jordart, som bearbetades i Helgeåns dalgång. Kiselguren finns 

under torven längs ån eller sjön. I nära anslutning till Osbysjön vid 

Genastorp anlades en Kiselgurfabrik. Det var 1893 bearbetningen av 

fyndigheterna påbörjades och som utgjorde Sveriges enda 

kiselgurfyndighet av större betydelse. Kiselguren har många 

användningsområden och är mycket värmetålig och används i olika 

 
 
15-16 (1989), Osby hembygdsförening, årsbok 1989, 30:e årgången. Hultbergs 

Boktryckeri AB – Osby 1989 

 

områden, bland annat som värmeisolering, filtrering av vatten och i 

isolering av kassaskåp16.   

Korgtillverkning  

Korgar som tillverkas av olika material har genom tiden varit 

betydelsefulla bruksföremål och viktiga för kommunens 

kulturhistoria. Bland annat har de använts för förvaring och för att 

frakta varor i. Materialvalen har kommit från skog och mark. 

Exempelvis kunde korgarna vara av näver, halm och spån av fur 

eller asp. I bygder som Örkened blev tillverkning av slöjdprodukter 

för försäljning, ofta träslöjd, ett viktigt komplement till 

försörjningen. 1901 öppnade järnvägen mellan Sölvesborg och 

Älmhult med en station i Lönsboda. Detta gav större möjlighet att 

transportera varor och korgtillverkningen var som störst på 40- och 

50-talet. Under 1960 minskade tillverkningen som senare avslutades 

1978. Örkeneds hembygdsförening fick 1984 korgfabriken som idag 

är museum17.  

 

Stenbrytningen 

Stenindustrin och stenbrytningen har i över hundra år inneburit 

mycket för Örkeneds historia. Industrin började i liten skala på 

hantverksnivå vid 1800-talets slut. I Gylsboda började den svarta 

diabasen brytas, eller svart granit, som den också lokalt kallas.  

År 1899 startades även provbrytning i Hägghult som fick en 

industriell omfattning.  

 
17 https://www.lansstyrelsen.se/skane/besok-och-

upptack/byggnadsminnen/spankorgfabriken-i-lonsboda.html 
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Under den här tiden påverkade bristen på arbete emigreringen till 

USA vilket märktes i Örkenedsbygden. På grund av stenindustrin 

och den vid samma tidpunkt framväxande spånkorgstillverkningen, 

kunde utvandringen minskas allt mer. Eftersom brytningen av sten 

ställde stora krav på transportmöjligheter, då stora delar av råvaran 

exporterades, var järnvägen en mycket positiv faktor när den kom 

till Lönsboda 1901. I Hägghult har brytningen fortsatt under hela 

1900-talet med undantag för världskrigen. Totalt fanns 16 kranar 

runt brottet och mycket stora mängder sten har genom tiden 

vinschats upp. I dag omnämns stenbrottet som världens största 

dagbrott för svart diabas, med en längd på cirka 900 meter, bredd på 

50 meter och djup på 75 meter. Även kvalitén på diabasen är hög, 

vilket gjort den lämplig för många användningsområden18. 

Sevärdheter och besöksmål som detta behöver marknadsföra i större 

utsträckning i kommunen för att dra nytta av det unika och speciella.   

 

Idéförslag och förhållningssätt 
 

❖ Utöka konstinstallationerna i kommunen som har koppling till 

den lokala historien.  

 

❖ Att uppmärksamma och verka för att kommunens 

skyddsvärda skogsmiljöer bevaras. 

 

❖ Ta fram lättillgänglig information om kommunens  

natur- och friluftsområden som främst är digitalt baserad. 

 
18 https://www.svartabergen.com/om-svarta-bergen/ 
19 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/ 

 

❖ Förbättra metoderna för att marknadsföra kommunen och att 

öka antalet turister. 

  

❖ Öka tillgängligheten för friluftslivet även för de med 

funktionsvariationer. 

 

❖ Förbättra förutsättningarna att öka friluftsaktiviteterna i 

kommunen genom att arbeta för fler paddelbanor, 

kanotuthyrning, frisbeegolfbanor et cetera.   

4.0  Ekosystemtjänster 

Eftersom landsbygden består av en stor andel naturmark, 

är det avgörande för landsbygden vad naturen kan ge och hur den 

kan vårdas. För att beskriva en del av landsbygdens försörjning är 

begreppet ekosystemtjänster viktigt. Benämningen beskrivs av 

naturvårdsverket som ”Ekosystemtjänster är alla produkter och 

tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till 

vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering 

 och naturupplevelser är några exempel.”19 Det handlar om delar i 

de areella näringar som har god potential att bidra till 

landsbygdsutvecklingen genom att framför allt locka små och 

medelstora företag. Det är i huvudsak genom företagande och en 

effektiv användning av resurserna på landsbygden som kan bidra till 

 

https://www.svartabergen.com/om-svarta-bergen/
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landsbygdsutvecklingen. De olika ekosystemtjänsterna kan ses som 

en sammanfattning av den potential som landsbygden besitter. 

Ekosystemtjänsterna visar också hur viktig landsbygden är för 

samhället i sin helhet. Ekosystemtjänster gynnar människan och i 

stor utsträckning är det på landsbygden dessa tjänster finns.  

Detta ger en stor styrka och potential i landsbygden med allt från 

livsmedelsförsörjning, turism och företagande. Ekosystemtjänsterna 

är helt avgörande för landsbygdens utveckling och den hållbarhet de 

kan bidra med. Utan landsbygden hade inte de mer tätbefolkade 

områdena och tätorterna klarat sig eftersom det är landsbygden som 

innehar mycket av ekosystemtjänsterna. Att bedriva mer forskning 

kopplat till ekosystemtjänsterna och hållbarhet är något som också 

kan bidra till att stödja landsbygdsutvecklingen. Vid framtagande  

av nya material och drivmedel är naturen genom exempelvis 

ekosystemtjänsterna avgörande. Landsbygden har därmed  

potential att dra till sig nya arbetstillfällen inom forskningen och 

specialiserade näringar. En smart symbios mellan staden och 

landsbygden, som möjliggör tillskapandet av nya affärer och 

marknader samt nya jobb och ett livskraftigt företagande.          

Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra kategorier: 

❖ Försörjande: till exempel spannmål, dricksvatten, trävirke 

och bioenergi. 

 
20 Enfors Kautsky, E, Järnberg L, Malmborg, K (2017), Samförvaltning av 

integrerade ekosystemtjänster i Helgeåns avrinningsområde. Dokumentation från 

dialogmöte 3: Systemdynamik, Stockholm: Stockholm Universitet. 

❖ Reglerande: till exempel luftrening, pollinering och 

klimatreglering. 

 

❖ Kulturella: till exempel friluftsliv, hälsa, naturarv och 

turism. 

 

❖ Stödjande: för att övriga tjänster ska fungera, till exempel 

fotosyntes och bildning av jordmån. 

 

 

 

 

 

 

Bilden visar hur betydelsefulla de olika ekosystemtjänsterna är i det 

område som är svartmarkerade i kartan. Det vill säga nordöstra Skåne och 

de västra delarna av Kronobergs län. Längden på diagrammets tårtbitar 

visar vikten av ekosystemtjänsten. Bilden är en principskiss och gäller inte 

enbart för Osby.20 
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5.0  SWOT-analys över kommunens landsbygd 

SWOT-analysen har sin grund i diskussioner som förts på 

kommunen. Den har utvecklats genom de synpunkter som kommit in 

från möten med byalag, LRF:s kommungrupp, elevråd, inskickade 

synpunkter med mera.  

 

Styrkor 

❖ Naturen 

❖ Närheten till Europa 

❖ Södra stambanan 

❖ Vattennära 

❖ Skånes Norrland 

❖ Företagsamheten 

❖ Lugnet 

❖ Vackert 

❖ Markägoförhållandena 

 

Svagheter 

❖ Glesbefolkat 

❖ Brunt vatten (Detta är fasta och kemiskt bundna partiklar 

som hämmar friluftsliv, vattenlevande djur och växter) 

❖ Förtätning av landskapet (igenväxt landskap med minskad 

biologisk mångfald)  

❖ Demografisk fördelning (hög medelålder) 

❖ Strandskyddsbestämmelserna effekt på landsbygden 

❖ Infrastrukturen 

❖ Kollektivtrafiken 

❖ Avstånd 

❖ Brist på snabb och säker kommunikation  

 

Möjligheter 

❖ Besöksnäringen 

❖ Friluftsliv 

❖ Närodlat 

❖ Skogsnäringen (certifiering, förhindra viltskador) 

❖ Varierande skogar 

❖ Förmåga att hantera klimatförändringar 

❖ Kulturarvet (stark identitet) 

❖ Attraktiv, snabb och effektiv kommunikation och IT-miljö 

❖ Attraktiv näringslivsmiljö och utbildning 

❖ Attraktiv och levande landsbygd 

❖ Vända urbaniseringen  



 

Osby kommun  
      

2020-04-22 
      

Datum  
Sida 

29(29) 

 

 

Hot 

❖ VA – vatten- och avloppsnätet 

❖ Dagvattenhanteringen (orenad avrinning från vägar, tak, 

asfalt et cetera till vattendrag) 

❖ Minskad service 

❖ Inställningen till landsbygden 

❖ Bunden av historien 

❖ Inställning och attityd till näringslivet och landsbygden 

❖ Dyr IT-infrastruktur och kommunikation 

 

Satsningarna som kommunen vill lägga mer fokus på är Naturen, 

Södra stambanan och besöksnäringen. De två första styrkorna från 

SWOT-analysen kopplas väl ihop med kommunfullmäktiges mål 

”På spåret och naturligt nära”. Hoten och svagheterna är minst 

lika viktiga att arbeta vidare med såsom glesheten i kommunen samt 

vatten- och avloppsnätet. Renoveringen och utbyggnaden av vatten- 

och avloppsnätet behöver fortsätta på landsbygden och behoven är 

stora. Därför bedöms VA-nätet som ett hot i SWOT-analysen. 

Strategi finns för VA-nätet genom den VA-plan som kommunen 

tagit fram. Det finns även en god kapacitet i reningsverken på vissa 

platser, såsom i Visseltofta, vilket ska ses som en möjlighet och 

förutsättning till ny bebyggelse.        

6.0  Hur får vi ett ”levande” dokument. 

Ambitionen när det gäller utvecklingsdokument som detta är att få 

dokumentet och den process som leder fram till ett dokument att bli 

verklighet. Det här är en stor svårighet. Kommunens bedömning är 

att de viktiga komponenterna för att åstadkomma detta är att 

regelbundet följa upp och diskutera innehållet. Men det räcker inte 

fullt ut. Det är också viktigt vilka som deltar i diskussionen och vad 

dessa tycker. Vissa delar kan behöva en större frekvens i översynen 

medan andra delar inte behöver samma översyn. 

En närmare tid- och handlingsplan bör tas fram i 

genomförandeskedet när landsbygdsstrategin är beslutad.  

I genomförandeskedet är de ekonomiska möjligheter viktiga, vilket 

till stora delar styr genomförandetakten och prioriteten. 

Benchmarking bör användas för att tillgodogöra sig det som fungerat 

bra på andra håll i landet. Sverige har många kommuner med stora 

ytor landsbygd. Att lära från lyckade förslag bör även användas i 

Osby kommun.    
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Hälsa- och välfärd 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 
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E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
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Bankgiro 281-6809

Namngivning av center för integration, arbete och 
kompetensförsörjning
Dnr KS/2020:177 000  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Osby kommuns nya center för Integration, arbete och kompetensförsörjning får 
namnet Kompetensa 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet

Som ett led i arbetet med att verkställa strategin för Integration, arbete och 
kompetensförsörjning, kommer Osby kommun att starta ett center. Det övergripande 
målet för arbetet inom centrat är att invånare i Osby kommun ska komma i studier eller 
arbete och bli självförsörjande. Utgångspunkten för arbetet med individen är att hen ska 
nå, få och behålla ett arbete. De långsiktiga effekterna vi ska uppnå är minskad 
arbetslöshet, höjd utbildningsnivå samt en ökad grad av självförsörjning bland våra 
invånare. Genom vårt arbete bidrar vi till att trygga kompetensförsörjningen i vår egen 
organisation och i näringslivet.
Kommunstyrelseförvaltningen anordnade en tävling för att få in förslag på namn till den 
nya verksamheten. Över 40 stycken namnförslag inkom. Efter hantering i både styrgrupp 
och politisk styrgrupp för arbetet med Integration, arbete och kompetensförsörjning 
lämnar nu Kommunstyrelseförvaltningen namnet Kompetensa som förslag till 
Kommunstyrelsen för beslut.  

 

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör Verksamhetsutvecklare 

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

Petra Gummesson

Emma Frostensson 
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Hälsa- och välfärd 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa- och välfärd
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Strategi Integration, arbete och kompetensförsörjning
Dnr KS/2019:309 750  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 
Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Indikatorer för uppföljning av övergripande mål för arbetsmarknadsarbetet i Osby 
kommun antas

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknaden och arbetslösheten är avgörande för vilka utvecklingsmöjligheter 
samhället har. Hur många som arbetar, och hur mycket, påverkar inte bara individen utan 
också välfärden. Enligt strategin för Integration, arbete och kompetensförsörjning, som 
antogs av kommunfullmäktige i december 2019, ska Osby kommun som organisation 
driva ett strukturerat arbete för att nyttja den arbetskraftsreserv som finns för att bidra till 
samhällets kompetensförsörjning. 
Som ett första steg i arbetet utifrån strategin startas ett center med det övergripande målet 
att invånare i Osby kommun ska komma i studier eller arbete och bli självförsörjande. 
Genom ett effektiviserat samordnat arbetsmarknadsarbete kommer centrat ha en viktig 
roll i att uppnå ökad sysselsättningsgrad, höjd utbildningsnivå samt en ökad grad av 
självförsörjning bland våra invånare. Vilket kommer trygga kompetensförsörjningen i vår 
egen organisation och i näringslivet.
För att uppnå de övergripande målen har förvaltningen tagit fram följande fyra delmål på 
verksamhetsnivå;

- Förbättrad hälsa hos individer
- Stärkt kompetens hos individen (samhälleliga, generella, yrkesspecifika, språkliga 

och formella)
- Kapacitet att ta emot individer långt från arbetsmarknaden ska öka, både i 

kommunala verksamheter och i företag.
- Förstärkt organisation och samarbete

http://www.osby.se/
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För att kunna följa vårt arbete och våra mål på övergripande nivå har förvaltningen tagit 
fram en rad indikatorer. Struktur för uppföljning av delmål på verksamhetsnivå kommer 
att tas fram av förvaltningen.  

Beslutsunderlag

- Målbild 2030 – indikatorer för uppföljning 2020-04-23

 

Beslutet skickas till

 

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör Verksamhetsutvecklare 



MÅLBILD 2030 - indikatorer för uppföljning 2020-04-23

Invånare i Osby kommun ska komma i studier eller arbete och bli självförsörjande.

Ökad sysslesättningsgrad, höjd utbildningsnivå samt en ökad grad av självförsörjning bland våra invånare.

Vi bidrar till att trygga kompetensförsörjningen i vår egen organisation och i näringslivet.

Följs upp per år MÅLVÄRDE

Sysselsättningsgraden i Osby kommun 84

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

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen 0

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar 0

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen 0,2

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv 550

Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd 100

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (andel) 2

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt eknomiskt bistånd (andel) 10

Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (andel) 10

Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 100

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun 100

Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun 100

Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun 100

Följs upp per tertial MÅLVÄRDE

Resultat 90 dagar efter arbetsmarknadsutbildning 50

Omsättning till arbete och studier inom Jobb- och utvecklingsgarantin 3,8

Omsättning till arbete och studier för arbetslösa utan arbete >36 månader 2,5

Andel inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning som går till arbete eller studier 5,4

Andel i arbete och utbildning 90 dagar efter att man lämnat etableringen 90 AF:s mål är 35

Andel inskrivna utan fullständig gymnasieutbildning som övergår till reguljära studier 1,1

Antal hushåll som avslutas på ekonomiskt bistånd mot arbete (sökande och medsökande), avser under tertialet 25

Antal hushåll som avslutas på ekonomiskt bistånd mot studier (sökande och medsökande), avser under tertialet 25

Antal som avslutas inom centrat mot arbete, avser under tertialet 15



Antal som avslutas inom centrat mot studier, avser under tertialet 15

Antal pågående hushåll på ekonomiskt bistånd, per den siste i tertialet 100

Antal hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd, snittet för en månad under tertialet 80

Utbetalt ekonomiskt bistånd, avser tertialet 2 800

Andel öppet arbetslösa och i program (andel av den registerbaserade arbetskraften) 4

Kvinnor 4

Män 4

Andel arbetslösa ungdomar 5

Kvinnor 5

Män 5

Andel arbetslösa utrikesfödda 12

Kvinnor 12

Män 12

Individer på KAA-listan som ej har en aktivitet 0
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning april 2020
Dnr KS/2020:2 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till budgetuppföljningen vid kommande sammanträde.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning efter april från nämnder och 
förvaltningar enligt tidplan för budgetuppföljning 2020.

I april månads uppföljning visar prognosen ett årsresultat på – 7,0 mnkr. Nämndernas 
samlade budgetavvikelser har minskat med 1,7 mnkr jämfört med föregående månad och 
uppgår nu till – 14,0 mnkr. 
Avvikelserna finns hos kommunstyrelseförvaltningen -1,7 mnkr (föregående månad -1,7), 
hälsa och välfärdsnämnden –7,8 (-8,5), barn- och utbildningsnämnden – 4,6 (-5,6).
Inom finansförvaltningen har skatteintäkterna fallit kraftigt till följd av Corona-pandemin. 
Detta vägs än så länge upp av ökade bidrag från staten.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 8 april om att ge hälsa- och 
välfärdsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att presentera åtgärdsplan 
för belopp motsvarande nämndernas övergripande besparingsuppdrag. Detta ska 
rapporteras till kommunstyrelsen den 27 maj.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-11

Presentation budgetuppföljning april 2020 Osby kommun

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-08 § 69

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder

Förvaltningschefer

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 





Budgetuppföljning april 2020
• Nämndernas underskott något förbättrat från -15,7 till -14,0 mnkr.

• Stort tapp i skatteunderlaget, över 20 mnkr som dock hittills vägs 

upp av ökade statsbidrag.

• Sammantaget visar prognosen ett resultat på -7,0 mnkr.

• Investeringar t o m april är 48 mnkr, 18 % av budget.

• Kapitalförvaltningen, värdeökning under april med 2,5 mnkr. 

Förändring sedan årsskiftet är nu – 4,8 mnkr.



Avvikelse från budget, prognos

2020-05-13 Sida 2

Belopp i mnkr Mars April

Kommunstyrelse

 Kommunstyrelseförvaltning -1,7 -1,7

Barn- och utbildningsnämnd -5,6 -4,6

Hälsa och välfärdsnämnd -8,5 -7,8

Kommunrevision 0,0 0,0

Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnd, exkl VA-verksamhet 0,0 0,0

Samhällsbyggnadsnämnd, VA-verksamhet 0,0 0,0

Valnämnd 0,0 0,0

Överförmyndare 0,1 0,1

Summa nämnder -15,7 -14,0

Finansförvaltning 14,2 6,3

Totalt -1,5 -7,7

Årets resultat, årsbudget 2,0 2,0

Beslut enligt tilläggsbudget -1,3 -1,3

Årets resultat, prognos -0,8 -7,0



Finansförvaltningen
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Finansförvaltning Mars April

SKR:s bedömning 29 april, försämrat skatteunderlag -6,0 -21,0

Regeringens avisering 20 januari, 339 kr/inv 4,5 4,5

Riksdagens beslut 19 februari, 169 kr/inv. 2,2 2,2

Regeringens avisering 2 april, 1017 kr/inv. 13,5 13,4 20,1

SKR:s bedömning om uppskjuten företagsbeskattning 0,0 6,7

Lägre räntekostnader 0 0,5

Summa finansförvaltning 14,2 6,3

Ej med i prognos

Merkostnader inom hälso och sjukvård till följd av pandemin

3 mdkr i nationellt bidrag, ansökningsförfarande ? ?

Ersättning för sjuklön april och maj ? ?

Motsvarande belopp för 2019 var:

April 0,6 0,6

Maj 0,6 0,6

Juni 0,3

Juli 0,3



Investeringar
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Belopp i mnkr Budget 2020

Redovisat 

t o m april Prognos

Av-

vikelse

Skattefinansierade investeringar 225 47 225 0

VA-investeringar 38 1 37 1

Totalt 263 48 262 1

Redovisat som andel av budget 18%
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Budget 2020 Redovisat t o m april Serie3



Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen redovisar en  

avvikelse på – 1,7 (-1,7) mnkr varav

• Räddningstjänsten      -0,7 (-0,7)

• IT, migreringsprojekt -1,0 (-1,0)

2020-05-13 Sida 5



Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en 

avvikelse på -4,6 (–5,5) mnkr

• Förvaltningsövergr. inkl besparingsuppdrag - 6,4 (-6,7)

• Förskola + 1,5 (0,8)

• Grundskola + 2,0 (0,4)

• Gymnasie/vux + 0,2 (0,0)

• Kultur/fritid 0,0 (0,0)

• Barn och familj - 1,9 (0,0)

2020-05-13 Sida 6



Hälsa- och välfärdsnämnden

Hälsa- och välfärdsnämnden redovisar en 

avvikelse på – 7,8 (– 8,5) mnkr

• Nämnd/ledning inkl övergr. besparingsuppdrag  -1,5 (-1,9) 

• Äldreomsorg/hemtjänst -2,1 (-2,0) 

• LSS-verksamheten  -0,1 (-0,9)

• Individ och familj/ekonomiskt bistånd -4,0 (-3,2)

varav ek. bistånd                                                 -2,9   (-2,8) 

• Arbetsmarknadsenhet 0,0  (0,0)

• Integrationsverksamhet 0,0  (-0,4) 

2020-05-13 Sida 7



Kapitalförvaltning

2020-05-13 Sida 8

Kapitalförvaltning av pensionsmedel, mnkr

Tillgångsslag Min Normal Max Värde, mnkr Andel

Svenska räntor 20% 40% 60% 21,7 43%

Svenska aktier 0% 30% 60% 13,8 27%

Utländska aktier 0% 30% 40% 15,2 30%

Räntor totalt 20% 40% 60% 21,7 43%

Aktier totalt 40% 60% 80% 29,0 57%

Totalt 50,7

Värdeförändring sedan fg månad 2,5

Värdeförändring sedan årsskifte -4,8

Föreskrifter 30 april 2020



Uppföljning april 2020

Osby kommun
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Inledning

Nämnderna har överlämnat budgetuppföljning med helårsprognos efter april månad 2020.

Årets budgeterade resultat är 2,0 mnkr. Efter beslut om tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 30 mars är detta 
nedjusterat till 0,7 mnkr.  Årets resultat enligt helårsprognosen är – 7,0 mnkr.

Nämndernas prognoser innebär sammantaget en negativ budgetavvikelse på – 14,0 (-15,7) mnkr. (kommunstyrelsen 
-1,7, barn- och utbildningsnämnden -4,6  samt hälsa- och välfärdsnämnden -7,8).

Prognosen för finansförvaltningen är ett överskott på + 6,3 mnkr..

Finansförvaltningen

Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) innebär en kraftigt negativ 
budgetavvikelse på - 21,0 mnkr. Skatteunderlagsprognosen från SKL visar på en historiskt kraftig nedgång som för 
Osby kommun betyder - 21,0 mnkr.

Samtidigt har regeringen aviserat och beslutat om extra statsbidrag för att väga upp skatteintäktsbortfallet.

Investeringar

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 262 mnkr. Redovisat värde t o m april är 48 mnkr, 
alltså 18 % av budgeten.

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 – 7,0 mnkr och kommunen uppfyller därmed inte balanskravet.

Finansiell målsättning

Kommunfullmäktiges finansiella målsättning för 2020 är ett positivt resultat på 0,2% av skatte och bidrag. Enligt 
prognosen efter april så uppfylls inte målsättningen utan resultatet är negativt.
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Nämndernas resultat

Driftredovisning

Belopp i mnkr Budget 2020
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad

Utfall % Prognos 
helår

Avvikelse 
prog/budg

Kommunstyrelse 0

- Kommunstyrelseförvaltn 63 954,3 29 172,7 45,6 65 654,3 -1 700,0

0

0

Samhällsbyggnadsnämnd 57 987,6 21 406,7 36,9 57 987,6 0,0

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 0 -4 200,3 0 0 0

Miljö- och byggnämnd 5 442,8 1 372,6 25,2 5 442,8 0,0

Revision 830 212,7 25,6 830 0

Valnämnd 10 2,4 24,0 10 0

Barn- och 
utbildningsnämnd 358 420,8 104 110,4 29,0 363 020,8 -4 600,0

Hälsa- och välfärdsnämnd 244 032,4 108 076,2 44,3 251 832,4 -7 800,0

Överförmyndare 2 500,4 944,3 37,8 2 400,4 100,0

Delsumma 733 178,3 261 097,7 35,6 747 178,3 -14 000,0

Finansförvaltning -733 903,3 -259 611,2 35,4 -741 478,3 6 300,0

Totalt -725,0 1 486,5 -205,0 7 700,0 -7 700,0

Kommentarer till driftredovisning

Nämnderna redovisar sammantaget en negativ budgetavvikelse på - 14,0 (-15,7) mnkr.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på -1,7 (-1,7) mnkr. Underskotten finns inom 
räddningstjänsten -0,7 och IT och utveckling -1,0..

Barn- och utbildningsnämnden redovisar en prognos på - 4,6 (-5,6) mnkr avseende förvaltningsövergripande 
besparingsuppdrag.

Hälsa- och välfärdsnämnden visar en budgetavvikelse på -7,8 (-8,5) mnkr varav

nämnd/ledning - 1,5, äldreomsorg -2,1, LSS -0,1, Individ och familj - 4,0,

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en prognos i enlighet med budget.
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Investeringsredovisning

Belopp i mnkr Budget 2019
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad

Utfall % Prognos 
helår

Avvikelse 
prog/budg

Kommunstyrelse

- Kommunstyrelseförvaltn 21,3 2,3 10,8 21,3 0,0

0

0

Samhällsbyggnadsnämnd 190,9 44,6 23,4 190,9 0,0

Samhällsbyggnad, VA-
verksamhet 37,7 0,8 2,1 36,7 1,0

Miljö- och byggnämnden 0 0                  0                       0 0

Barn- och 
utbildningsnämnd 7,7 0,1 1,3 7,7 0,0

Hälsa- och välfärdsnämnd 4,9 0,1 2,0 4,9 0,0

Totalt 262,5 47,9 18,2 261,5 1,0

Kommentarer till investeringsredovisning

 

Efter tilläggsbudgetering uppgår årets investeringsbudget till 262 mnkr, varav investeringar inom vatten- och avlopp 
uppgår till 38 mnkr. Redovisat investeringsbelopp per den 30 april var 48 mnkr. Även om inte nämnderna 
rapporterar några avvikelser efter mars månad så kommer sannolikt inte hela budgeten att användas i år.
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Kommunstyrelse

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Ekonomienheten 2 868 1 841 1 027 8 619 8 619 0

HR-enheten 3 476 4 271 -795 10 443 10 443 0

Staben 1 914 3 010 -1 096 5 740 5 793 -53

Räddningstjänsten 4 662 5 158 -496 13 984 14 654 -670

IT- och utv. 
enheten 5 242 10 759 -5 517 15 725 16 744 -1 019

Tillväxtenheten 679 750 -71 2 032 2 032 0

Kanslienheten 2 470 2 506 -36 7 410 7 410 0

Resultat 21 311 28 295 -6 984 63 953 65 695 -1 742

Kommentarer till helårsavvikelser

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar efter April en prognos på -1,7 mnkr.

De enheter som påvisar underskott är räddningstjänsten (0,7 mnkr) samt IT- och utvecklingsenheten (1,0 mnkr), 
samt staben.

Inom räddningstjänsten finns även i år kostnader utöver budget kopplade till rekrytering, material/reparationer och 
tjänster.

Inom IT- och utvecklingsenheten finn engångskostnader för överföring/migrering av kommunens datamiljö till 
UNIKOM.

Stabens underskott är kopplat till en negativ avräkning för 2019 gällande färdtjänst (53 tkr)

Förslag på åtgärder till avvikelser

För att hantera underskottet i prognosen så gäller en fortsatt återhållsamhet och noggrann uppföljning på 
kostnadssidan inom hela förvaltningen.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

2 415 3 492 3 168 3 257 3 901 3 425 4 118 3 984 3 135 3 416 3 548 3 495

Kostnad 
arbetskraft 
2020

3 339 3 136 3 111 3 604

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

4 57 32 13 17 12 8 10 9 42 14 25

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

15 19 35 37
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Tidplan för nämndens behandling

Budgetuppföljningen behandlas av kommunstyrelsen den 27 maj.

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0007 Nytt intranät o hemsida 188 0 188 0 dec

0008 Ekonomisystem 844 347 844 0 dec

0012 HR-system 3 000 559 3 000 0 dec

0040 Släckbil 200 0 200 0 dec

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

0051 Fordon räddningstj 1 521 1 036 1 521 0 juni

0055 Höjdfordon 6 000 42 6 000 0 dec

0057 Släckbil Lönsboda 4 000 0 4 000 0 dec

0058 Lastväxlare med flak 1 500 0 1 500 0 dec

0060 Fordon och inv räddntj 1 500 224 1 500 0 dec

0070 IT-investeringar 1 500 0 1 500 0 dec

0511 Bes. o processys. Kcenter 109 0 109 0 dec

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

0521 Ärendehanteringssyst kont 250 0 250 0 dec

Totalt 21 300 2 208 21 300 0

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Inga avvikelser finns att rapportera.



Osby kommun, Uppföljning april 2020 8(32)

Miljö och byggnämnd

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Verksamhet

Miljö- och nämnd 146 99 47 438 433 5

Bygglov 241 302 -61 720 721 -1

Hälsoskydd 136 184 -48 407 408 -1

Livsmedelskontroll 137 192 -55 409 410 -1

Miljöskydd 295 437 -142 903 903 0

Kalkningsprojekt 101 -354 455 302 303 -1

Alkoholtillstånd 90 12 78 270 270 0

Miljö- och byggenhet 368 316 52 1 100 1 100 0

Bostadsanpassningsbidrag 299 70 229 894 895 -1

Resultat 1 813 1 258 555 5 443 5 443 0

Inga budgetavvikelser finns att rapportera i dagsläget.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

424 405 445 511 411 389 387 468 513 474 485 507

Kostnad 
arbetskraft 
2020

519 480 467 463

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

2 2 0 4 0 4 3 0 0 10 7 6

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

6 12 15 12
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Samhällsbyggnad exkl VA

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Planering och 
administration 680 744 -64 2 079 1 987 92

Tekniska 
enheten 4 611 5 844 -1 233 12 684 12 780 -96

Kost 8 359 8 871 -512 25 794 25 956 -162

Lokalvård 5 694 5 724 -30 17 270 17 104 166

Gemensam 
service 50 223 -173 160 160 0

Resultat 19 394 21 406 -2 012 57 987 57 987 0

Kommentarer till helårsavvikelser

Samhällsbyggnad prognosticerar ett utfall inom ram för 2020. Förklaringen till detta är bland annat att 
kommunfullmäktige beslutat att tilläggsbudgeterna 720 tkr för samhällsbyggnads kostnader för nämnden samt 
600 tkr för högre råvarukostnader till mat för äldre.

Även inom Gemensam service är beslut taget om budgetväxling vilket kommer ge budget med  200 tkr till Intern 
Bilpool samt 800 tkr till fiberanslutningar.

Totalt kommer budgeten för helåret alltså utökas med 2320 tkr inför nästkommande uppföljning efter maj.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Ingen avvikelse prognosticeras.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

4 231 4 471 3 899 3 923 4 243 4 288 4 271 4 456 4 443 4 146 4 302 4 038

Kostnad 
arbetskraft 
2020

4 601 4 621 3 554 3 971

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

41 73 60 34 43 21 34 13 29 37 38 31

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

39 54 58 84

Tidplan för nämndens behandling

Nämnden beslutar om uppföljningen på sammanträdet den 10 juni.
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Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0080 Industrispår NO 2 220 21 2 220 0 20201231

0202 AV-tekn, nätv, omdr fiber 400 0 456 -56 20201231

0209 Inredning Kommunhus 1 300 1 109 750 550 20201231

0210 Örkenedskolan 778 548 778 0 20201231

0212 Ny förskola Klockareskogs 2 400 0 2 400 0 20201231

0290 Ventanl nya Ekbackeskolan 4 500 0 4 500 0 20201231

0292 Laddstolpar vhtlokaler 1 300 0 1 300 0 20201231

0295 Utemiljö Rönnebacken 250 0 250 0 20201231

0296 Kommunövergr passagesyst 2 000 268 2 000 0 20201231

0297 Proj äldreboende Lönsboda 5 660 31 5 660 0 20201231

0801 Fastighetsbildning 150 32 150 0 20201231

0802 Nya planområden 0 22 0 0

0803 Centrumåtgärder 2 250 186 500 1 750 20201231

0804 Gatubelysning 9 750 1 415 9 750 0 20201231

0807 Centrumåtgärder visionsdo 2 000 0 3 750 -1 750 20201231

0808 GC-väg Rönnebacken-Försko 1 000 0 1 000 0 20201231

0809 Trafiksäkerh Lba skola ce 1 000 0 1 000 0 20201231

0810 Trafiksäk.främj. åtg. 300 0 300 0 20201231

0811 Exploater. Hasslaröd Syd 2 700 221 2 700 0 20201231

0812 Utveckling näringsverksamhet 0 35 0 0

0815 Utveckl. Naturbruksområde 7 500 702 7 500 0 20201231

0816 Förstudie GC-väg Näset-Ha 750 0 750 0 20201231

0817 Köp av fastigheter 2 000 0 2 000 0 20201231

0820 Nya planområden 2020 6 000 372 6 000 0 20201231

0831 Lekplatser 600 264 600 0 20201231

0832 Julbelysning 250 0 250 0 20201231

0833 Fordon driftenhet 1 000 181 1 000 0 20201231

0834 Byggn stamnät landsbygd 1 470 0 1 470 0 20201231

0835 Asfalt 10 000 42 10 000 0 20201231

0836 Gatukostn ersättn 0 38 0 0 20201231

0839 Pumpstationer 350 0 350 0 20201231

0840 Genomf bef planområden 8 550 2 8 550 0 20201231

0841 Genomf Netto-området 0 17 0 0 20201231

0842 Genomf Tangovägen Osby 0 59 0 0 20201231

0843 Genomf Kråkeskogen Osby 0 1 906 0 0 20201231

0844 Genomf Hambov/Tenorv 0 770 0 0 20201231

0845 Genomf Marklundavägen 0 34 0 0 20201231

0850 Utveckl näringsverksamhet 1 550 0 1 550 0

0851 Utveckl NÖ Industriområde 0 1 201 0 0 20201231

0852 Utveckl Killeberg Norra 0 228 0 0 20201231
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Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

0853 Utveckl Lönsboda Ind omr1 0 246 0 0 20201231

0890 Maskiner lokalvård 235 20 235 0 20201231

1303 Proj. energisparåtgärder 250 8 250 0 20201231

1305 Säk.proj. larm 300 31 300 0 20201231

1307 Utbyte storköksutrustning 690 38 690 0 20201231

1309 Utemiljö Barn och skola 500 0 500 0 20201231

1310 Div. vht.förändr BoS 500 0 500 0 20201231

1312 Reinvesteringar komp.red. 6 500 482 6 500 0 20201231

1612 Örkened förskola 2 456 73 2 456 0 20201231

1626 Säkerhetsproj riskinven 150 45 150 0 20201231

1627 Säkerhetsproj elsäkerhet 150 23 150 0 20201231

1630 Ny Ishall 3 500 242 3 500 0 20201231

1642 Killeberg, gsk o fsk 20 300 1 968 20 300 0 20201231

1648 Killeberg fsk o matsal 25 000 0 21 940 3 060 20201231

1649 Brunn Lindvallen 75 0 75 0 20201231

1650 Förskolelokaler Visseltof 2 000 0 3 500 -1 500 20201231

1667 Ny förskola Osby tätort 24 080 19 633 22 080 2 000 20201231

1673 Ekelund, förvärv o ombygg 11 540 133 11 540 0 20201231

1674 LSS-boende Skeingevägen 0 353 23 -23 20201231

1675 Badplats spegeldammen 1 278 29 1 278 0 20201231

1676 Hasslaröd inköp fastighet 0 10 760 10 760 -10 760 20201231

1701 Genomförande, energiproje 3 450 783 3 450 0 20201231

1751 Ny övn plats räddn tjänst 1 300 0 0 1 300

1752 Ny brandstation Osby 2 400 0 2 400 0 20201231

1793 Gemens nyckelsystem HoV 1 500 0 1 500 0 20201231

1794 Klimatkontr Rönneb o Lind 300 0 300 0 20201231

1795 Trapphusboende LSS 2 400 0 0 2 400

Totalt 190 832 44 571 193 861 -3 029

0209 Inredning Kommunhus Överskott kommer att omdisponeras.

0803 Centrumåtgärder Endast 500 tkr ska ligga på 0803. Resterande belopp flyttas till 0807.

1648 Killeberg fsk o matsal Detaljplanen dröjer, pengar flyttas till markköp 1676 Hasslaröd.

1650 Förskolelokaler Visseltofta Enligt beslut SBN

1667 Ny förskola Osby tätort Billigare är budgeterat

1751 Ny övn plats räddn tjänst Inväntar ny brandstation

1795 Trapphusboende LSS Kommer att hyras
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Revisionen

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Revisonen 277 213 64 830 830 0

Resultat 277 213 64 830 830 0

Kommentarer till helårsavvikelser

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 
2019

11 12 23 14 18 16 14 6 12 16 17 26

Kostnad 
arbetskraft 
2020

28 23 17 12

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

0 0 0 0
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Valnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Valnämnd 3 2 1 10 10 0

Resultat 3 2 1 10 10 0

Kommentarer till helårsavvikelser

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 
2019

21 27 27 28 0 163 31 0 6 1 1 0

Kostnad 
arbetskraft 
2020

1 0 1 1

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

0 0 0 0



Osby kommun, Uppföljning april 2020 15(32)

Barn- och utbildningsnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Förvaltningsövergrip. 
admin 467 459 8 1 466 7 872 -6 406

Förskola 22 516 18 480 4 036 67 508 65 990 1 518

Grundskola 49 736 41 586 8 150 151 297 149 299 1 998

Gymnasie/vux 26 859 24 913 1 946 81 592 81 412 180

Kultur och fritid 10 628 9 656 972 32 092 32 092 0

Barn och familj 8 117 8 977 -860 24 465 26 345 -1 880

Resultat 118 323 104 071 14 252 358 420 363 010 -4 590

Kommentarer till helårsavvikelser

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse på 4 590 tkr efter april 2020. Sammantaget visar 
de flesta verksamhetsområdena ingen avvikelse eller en positiv avvikelse jämfört med budget 2020. Den största 
avvikelsen som rapporteras finns under den förvaltningsövergripande administrationen och beror på ett odefinierat 
anpassningsuppdrag på 5 600 tkr. Anpassningsuppdraget var i ingången av 2020, 2 900 tkr men har sedan ökats med 
2 700 tkr beroende på en minskad budgetram. Den minskade budgetramen beror på förändrade principer för 
internhyran, där budgetramen förändras utifrån minskade eller ökade hyreskostnader. Barn- och familjeenheten 
redovisar en negativ avvikelse på 1 880 tkr jämfört med budget. Orsaken är uteblivna statsbidrag från 
migrationsverket på grund av att ensamkommande barn får svenskt medborgarskap.

Budgeten för 2020 innehåller dessutom en rad anpassningar inom olika verksamhetsområden. Besparingsuppdragen 
är följande:

- Grundskola (främst fritidshem och förskoleklass) = 1 250 tkr

- Förskola (inkl pedagogisk omsorg) = 1 000 tkr

- Gymnasie/vux = 2 000 tkr

- Kultur och fritid = 1 500 tkr

I uppföljningen för april 2020 utgår prognosen ifrån att dessa anpassningsuppdrag kommer att genomföras. 
Anpassningarna kan komma att medföra ett minskat utbud inom ovanstående verksamheter.

I övrigt är osäkerhetsfaktorerna många i uppföljningen. Elevantal som påverkar kostnader och intäkter för 
interkommunala ersättningar och bidrag är högst preliminära, vilket kan förändra prognosen i både positiv och 
negativ riktning. Dessutom har många statsbidrag avseende föregående år periodiseras till 2020. Orsaken är att 
redovisningen görs under 2020 och i vissa fall råder det osäkerhet kring hur stor del av statsbidraget som får 
behållas. I denna uppföljning har det gjorts ett antagande att ungefär hälften av de periodiserade statsbidragen får 
behållas. Även för Barn- och familjeenheten är prognosen osäker. I denna uppföljning baseras prognosen enbart på 
befintliga placeringar och kända kommande placeringar och på ett antagande om hur länge dessa placeringar 
kommer att fortgå. Det innebär att prognosen kan komma att förändras i kommande uppföljningar

Förvaltningsövergripande ledning och administration

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Barn- och 
utbildningsnämnd 338 249 89 1 014 1 014 0

Administration 2 013 209 1 804 6 103 6 858 -755

Odefinierad 
anpassning -1 884 0 -1 884 -5 651 0 -5 651
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Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Resultat 467 458 9 1 466 7 872 -6 406

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Den förvaltningsövergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse på 6 451 tkr. Den största delen av 
detta är det odefinierade anpassningsuppdrag som uppgår till 5 651 tkr. Avvikelsen beror även på att vissa 
förvaltningsövergripande kostnader (exempelvis kostnader för olika verksamhetssystem) har flyttats från 
verksamheterna. Detta har även reglerats i verksamheternas prognoser.

Förskola

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 501 Områdeschef 
förskola 2 673 -390 3 063 8 052 6 562 1 490

6 502 Toftagården 706 742 36 2 156 2 156 0

6 503 Regnbågen 1 654 1 342 312 5 027 5 027 0

6 504 
Klockarskogsgården 2 066 1 893 173 6 281 6 281 0

6 505 Gamlebygården 1 090 1 137 -47 3 315 3 315 0

6 506 Lönnegården 4 685 4 526 159 14 275 14 275 0

6 507 Hasselgården 2 110 2 160 -50 6 410 6 410 0

6 508 Trulsagården 2 156 2 015 141 6 534 6 534 0

6 510 Ängsgården 1 433 1 460 -27 4 362 4 362 0

6 511 Solklinten 2 159 2 091 68 6 579 6 579 0

6 512 Uteförskolan 432 473 -41 1 323 1 323 0

6 513 Nya Klintgården 1 053 1 031 22 3 196 3 196 0

Resultat 22 217 18 480 3 737 67 510 66 020 1 490

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Förskolan redovisar en positiv avvikelse på 1 490 tkr jämfört med budget. Förskole-enheterna redovisar i denna 
uppföljning ingen avvikelse från budget. Områdeschef förskola redovisar ett överskott jämfört med budget, vilket 
beror på ett antagande om att statsbidraget för mindre barngrupper blir högre än budgeterat och högre intäkter för 
IKE och bidrag än budgeterat.

Verksamhetsområdet förskola har ett anpassningsuppdrag i budget 2020 motsvarande 1 000 tkr, 550 tkr finns under 
verksamheten förskola och 450 tkr finns under verksamheten pedagogisk omsorg. I denna uppföljning utgår 
prognosen ifrån att anpassningsuppdraget inom förskolan kan genomföras samt att anpassningsuppdraget inom 
pedagogisk omsorg kan genomföras från om hösten 2020.

Grundskola

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 701 Områdeschef 
grundskola 6 340 1 436 4 904 19 147 17 614 1 533

6 112 Skolenhet 
Hasslaröd F-6 7 030 7 376 -346 21 409 21 936 -527

6 113 Skolenhet 
Hasslaröd 7-9 5 694 4 993 701 17 371 17 070 301

6 114 Skolenhet 
Klockarskogsskolan F-
3

4 673 4 275 398 14 261 14 261 0

6 202 Skolenhet 
Parkskolan F-3 7 968 7 243 725 24 259 24 259 0
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Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

6 203 Skolenhet 
Parkskolan 4-9 2 813 2 676 137 8 584 8 547 37

6 206 Skolenhet 
Killebergsskolan F-6 2 727 2 431 296 8 306 8 173 133

6 214 Skolenhet 
Visslan 6-9 -4 -185 181 37 -59 96

6 308 Skolenhet 
Örkenedskolan F-9 8 102 6 804 1 298 24 696 24 603 93

6 702 Skolskjuts 3 432 3 673 -241 10 294 10 294 0

6 704 
Modersmålsundervisni
ng

962 866 96 2 933 2 600 333

Resultat 49 737 41 588 8 149 151 297 149 298 1 999

Kommentarer till senaste budgetuppföljning

Grundskolan redovisar en positiv avvikelse på 1 999 tkr jämfört med budget 2020. Grundskoleenheterna redovisar 
sammantaget ingen avvikelse från budget. Dock är kostnaderna för elevassistenter högre än budgeterat på någon 
skolenhet. Några skolenheter redovisar ett överskott jämfört med budget, vilket beror på ett statsbidrag för läxhjälp 
som ej var budgeterat.

Även grundskolan har anpassningsuppdrag i budget 2020, vilket främst riktas mot fritidshem och förskoleklass. I 
denna prognos är utgångspunkten att delar av denna anpassning kommer att kunna genomföras. På grund av ett ökat 
elevantal i förskoleklass så kommer personalkostnaderna öka i förskoleklass och fritidshem under hösten 2020.

I budget 2020 har delar av statsbidraget för likvärdig skola 2019 periodiserats av försiktighetsskäl. I skolverkets 
bedömning görs en kontroll om kostnaderna för grundskolan har minskat jämfört med de tre föregående åren och 
eftersom det finns en risk att delar av statsbidraget kan behöva betalas tillbaka så har en periodisering gjorts. I denna 
prognos är utgångspunkten att 1 000 tkr av de 2 700 tkr som har periodiserats får betalas tillbaka.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Områdeschef 
gymnasie/vux 19 982 19 865 117 59 989 60 685 -696

Ekbackeskolan inkl. 
internat 1 075 -1 001 2 076 3 770 2 656 1 114

Introduktionsprogramm
et (IM) 2 853 2 525 328 8 703 8 375 328

Yrkesskolan -306 -308 2 -822 -127 -695

Vuxenutbildning 3 105 3 656 -551 9 502 9 373 129

Resultat 26 709 24 737 1 972 81 142 80 962 180

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en positiv avvikelse från budget på 180 tkr. Skolenheterna 
Ekbackeskolan och introduktionsprogrammet redovisar ett överskott jämfört med budget som beror på högre 
intäkter för IKE än beräknat, samt något lägre personalkostnader. Däremot beräknas internatet redovisa en avvikelse 
på totalt 930 tkr. Det beror på högre hyreskostnader och lägre intäkter än beräknat. Yrkesskolan redovisar en 
avvikelse på 695 tkr, vilket beror på ett lägre elevantal än budgeterat samt högre personalkostnader.

 

Kultur och fritid

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
perioden Budget helår Prognos 

helår
Avvikelse 
helår

Kultur- och 
fritidsadministration 1 268 1 105 163 3 830 4 148 -318
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Extern 
programverksamhet 
och projekt

93 -22 115 278 278 0

Stöd till föreningar 2 024 2 201 -177 6 072 6 132 -60

Ishall 1 320 1 276 44 3 978 3 706 272

Sim- och sporthall 1 754 1 531 223 5 284 5 067 217

Bibliotek 2 031 1 582 449 6 155 6 180 -25

Fritidsgårdar 899 746 153 2 714 2 714 0

Musikskola 1 237 1 277 -40 3 782 3 868 -86

Resultat 10 626 9 696 930 32 093 32 093 0

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Kultur- och fritidsenheten redovisar ingen avvikelse jämfört med budget. I prognosen är utgångspunkten att de 
anpassningsuppdrag på totalt 1 500 tkr som finns inom kultur- och fritidsenhetens områden genomförs. Det innebär 
bland annat att en vakant tjänst inom simhallen inte tillsätts, vilket kan komma att leda till förändrade öppettider för 
simhallarna samt att delar av simundervisningen inte kan genomföras. I april månads uppföljning syns effekterna av 
Corona-pandemin i form minskade intäkter i bland annat simhallarna och ishallen. Beslutet att halva 
musikskoleavgiften ska återbetalas påverkar också intäkterna negativt. Däremot beräknas bidragen från 
arbetsförmedlingen bli högre än budgeterat vilket innebär att den sammantagna prognosen ändå blir utan avvikelse 
från budget.

Barn- och familjeenheten

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Placeringar 4 177 5 367 -1 190 12 531 12 815 -284

Handläggning 
barn och unga 2 495 1 382 1 113 7 551 7 035 516

Öppenvård 1 458 1 246 212 4 398 4 346 52

Familjerätt 337 310 27 1 026 1 016 10

Ensamkommande 
barn -835 227 -1 062 -2 503 -280 -2 223

Övrigt 485 447 38 1 462 1 413 49

Resultat 8 117 8 979 -862 24 465 26 345 -1 880

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen

Barn- och familjeenheten redovisar en avvikelse på 1 880 tkr från budget. Prognosen utgår ifrån kända placeringar 
och ett antagande om hur länge dessa placeringar kommer att fortgå. I prognosen finns inget utrymme för okända 
placeringar. Kostnaden för placeringar på HVB-hem beräknas bli lägre budgeterat och kostnaden för familjehem 
beräknas bli högre än budgeterat. Det beror på en medvetet arbete med att undvika placeringar i HVB-hem till 
förmån för placeringar i familjehem. Jämfört med föregående prognos beräknas kostnaden för placeringar bli högre, 
vilket beror på ett ökat antal kommande placeringar i familjehem.

Intäkten från migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar beräknas bli cirka 3 000 tkr lägre än 
budgeterat, vilket är en försämrad prognos jämfört med föregående månad med cirka 1 500 tkr. Det beror på att 
ytterligare några barn/ungdomar har blivit svenska medborgare och då upphör ersättningen från migrationsverket. 
Det beror även på ett återbetalningskrav från migrationsverket avseende felaktigt utbetald ersättning under perioden 
2017-2019.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Inom respektive verksamhetsområde finns anpassningsuppdrag som ska genomföras under 2020 och en plan för hur 
det odefinierade anpassningsuppdraget ska genomföras kommer att presenteras för KS 2020-05-27.

Uppföljningen innehåller en rad osäkerhetsfaktorer vilket innebär att prognosen kan komma att ändras både i positiv 
och negativ riktning.
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Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

23 77
7

24 85
3

24 04
2

24 68
9

24 63
0

26 12
2

24 55
8

23 92
4

24 61
2

24 26
1

25 33
2

24 47
6

Kostnad 
arbetskraft 
2020

24 98
4

25 22
4

24 74
7

24 58
3

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

293 301 318 329 247 217 109 76 207 286 338 331

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

306 303 433 765

Antal inskrivna barn i förskolan

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

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola

576 572 576 588 578

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg

31 33 33 33 33

Antal elever  i grundskolan

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

Hasslarödsskolan 
F-9

509 509 509 507 509

Klockarskogsskolan 
F-3

137 137 137 137 137

Parkskolan F-9 347 347 347 350 348

Killebergsskolan F-
6

94 94 94 93 94

Visslan 6-9 12 13 11 10 12

Örkenedskolan F-9 295 295 291 294 294

Total 1394 1395 1389 1391 1392

Antal elever i förskoleklass

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

Hasslarödsskolan 
F-9

24 24 24 24 24

Klockarskogsskolan 
F-3

44 44 44 44 44

Parkskolan F-9 43 43 43 43 43

Killebergsskolan F-
6

20 20 19 19 20

Örkenedskolan F-9 25 25 25 24 25

Total 156 156 155 154 155
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Antal elever på fritidshem

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

Hasslarödsskolan 
F-9

99 99 98 94 98

Klockarskogsskolan 
F-3

117 120 123 119 120

Parkskolan F-9 100 100 99 96 99

Killebergsskolan F-
6

58 55 54 50 54

Örkenedskolan F-9 90 86 84 81 85

Total 464 460 458 440 456

Antal elever i gymnasieskolan

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

Ekbackeskolan 346 343 344 341 344

Introduktionsprogrammet 
(IM)

49 50 53 51 51

Yrkesskolan 37 37 36 36 37

Total 432 430 433 428 431

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

42 44 46 46 45

Antal barn i 
förskolan 
annan 
kommun

17 17 16 17 17

Antal barn 
enskild 
pedagogisk 
omsorg

5 5 5 5 5

Antal barn 
pedagogisk 
omsorg i 
annan 
kommun

1 1 1 1 1

Total 65 67 68 69 67

Elever i fristående skolor och annan kommun

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

Elever 
fristående 
grundskola

42 44 46 46 45

Elever i 
grundskola i 
annan 
kommun

52 54 58 58 56

Elever i 
fristående 
gymnasieskola

44 42 42 41 42

Elever i 
gymnasieskola 
i annan 

187 184 180 173 181
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 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Genomsnitt

kommun

Elever i 
fristående 
förskoleklass

3 3 3 3 3

Elever i 
förskoleklass 
annan 
kommun

0 0 0 0 0

Total 328 327 329 321 326

Elever i 
fristående 
fritidshem

38 38 41 41 40

Elever 
fritidshem i 
annan 
kommun

22 22 24 24 23

Total 60 60 65 65 63

Placeringar Barn- och familjeenheten

 Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n Jul Au

g
Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Genom
snitt

HVB-placeringar Antal 
placeringar

4 4 4 4 4

Antal 
placeringsd
ygn

99 11
6

12
4

11
4

113

Antal placeringar Antal 
placeringar

5 5 5 2 4

konsulentstödda 
familjehem

Antal 
placeringsd
ygn

12
8

14
5

15
5

60 122

Antal placeringar familjehem 41 40 40 40 40

Antal vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar

5 5 5 5 5

Antal anmälningar (ej ensamkommande 
barn)

63 52 59 84 65

Antal inledda utredningar (ej 
ensamkommande barn)

13 17 8 16 14

Tidplan för nämndens behandling

BUN 2020-06-02

Diagram

INVESTERINGSREDOVISNING

Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

1602 Inventarier ny förskola Lönsboda 2 000 000 0 2 000 000 0 2020-08-
31

1603 Inventarier ny förskola Osby 2 000 000 0 2 000 000 0 2020-12-
31

0878 Offentlig konst förskola och skola 475 000 0 475 000 0 2020-12-
31
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Projekt 
nr Namn

Budget 
helår, tkr

Redovisat 
perioden, tk
r

Prognos 
helår, tkr

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget

Klart 
(tidpunkt)

1605 Verksamhetssystem förskola och 
skola 1 500 000 0 1 500 000 0 2020-12-

31

1646 Inventarier textilslöjd 176 000 56 570 176 000 0 2020-06-
30

1681 Inventarier förskola Visseltofta 200 000 0 200 000 0 2020-12-
31

1682 Inventarier matsal Örkened 500 000 0 500 000 0 2020-08-
31

1683 Inventarier klassrum 
Ekbackeskolan 200 000 0 200 000 0 2020-08-

31

1684 Skurmaskin simhall Lönsbda 75 000 0 75 000 0 2020-12-
31

1685 Ljudanläggning Osby simhall 100 000 0 100 000 0 2020-12-
31

1686 Matthiss Lönsboda sporthall 75 000 0 75 000 0 2020-12-
31

1687 Granualatfällor konstgräs 70 000 0 70 000 0 2020-12-
31

1688 Utlåningsautomat Osby bibliotek 90 000 0 90 000 0 2020-12-
31

Totalt 7 461 000 56 570 7 461 000 0

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

Ingen avvikelse från budget.
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Hälsa och välfärdsnämnden

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Nämnd/ledning 644 555 89 -1 205 348 -1 553

Äldreomsorg 54 925 56 807 -1 882 167 010 168 689 -1 679

Funktionsnedsatta 13 619 12 288 1 331 41 030 41 094 -64

IFO vuxen 9 873 8 972 901 31 657 35 679 -4 022

AME 2 038 2 807 -769 6 112 6 159 -47

Integration -191 -1 524 1 333 -572 -605 33

Resultat 80 908 79 905 1 003 244 032 251 364 -7 332

Kommentarer till helårsavvikelser

Totalt pekar prognosen mot ett underskott med cirka 7 300 tkr. Detta är en förbättring med 1 200 tkr jämfört med 
prognosen i mars. Justeringar har gjorts för att i första hand spara in de 1 885 tkr förvaltningen har som odefinierat 
sparuppdrag. Förvaltningen konstaterar att detta, trots att åtgärder vidtagits när det gäller både dietist och 
demenssjuksköterska blir svårt att åstadkomma, bland annat på grund av att utvecklingen av IFO-verksamheterna 
ser oroväckande ut. Såväl ekonomiskt bistånd som placeringar ser ut att gå över budget.

I prognosen har vi inte tagit hänsyn till de statliga pengar som kan komma för exempelvis sjukskrivningar och 
coronarelaterade utgifter. Kostnaden för sjukskrivningar var under mars månad 659 tkr medan coronarelaterat 
bokförts till 312 tkr, men där håller förvaltningen på att utreda då misstanke finns att vissa utgifter inte kommit med 
i redovisningen.

Kommentarer för de olika områdena återfinns under respektive avsnitt nedan.

Nämnd, ledning och administration

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Nämnd 242 205 37 725 714 11

Ledning 402 350 52 -1 929 -365 -1 564

Summa 644 555 89 -1 204 349 -1 553

Kommentarer

Ledningsorganisationen kommer sannolikt att gå något bättre än budgeterat. Det odefinierade sparuppdraget på 
1 885 tkr finns budgeterat här och som det ser ut kan det komma att bli något bättre än så. Det skall dock sägas att 
strax över 100 tkr av överskottet så här långt kommer från verksamhet, som kommer att övergå till 
samhällsbyggnad.

Äldreomsorg

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Rehab 2 754 2 313 441 8 348 7 271 1 077

Korttid 1 631 1 997 -366 5 025 5 965 -940

Hemtjänst 13 059 14 612 -1 553 40 064 41 049 -985

Hemsjukvård 3 197 3 571 -374 9 739 10 278 -539

Boenden 23 832 24 810 -978 72 031 73 767 -1 736

SSK boenden 2 867 2 391 476 8 996 7 962 1 034
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Dagverksamhet 537 100 437 1 593 1 623 -30

Övrigt äo 7 048 7 013 35 21 214 20 774 440

Summa 54 925 56 807 -1 882 167 010 168 689 -1 679

Kommentarer äldreomsorg

Rehab har ett överskott på strax över 1 mkr. I denna summa finns ej återbesatt dietisttjänst under resterande av året. 
Här finns även tjänstledighet av sjukgymnast första halva året. Viss neddragning finns även när personer har 
tjänstledigt del av tjänst under året. På korttid finns ett underskott med 940 tkr. I budget finns personalresurser för 
att bemanna för 9 vårdtagare. På korttid är beläggning 13-14 vårdtagare ständigt. Bemanning sätts in för att kunna 
hantera och ge vård till de ökade antalet korttidsplatser.

Hemtjänstens underskott som redovisades i mars månad (1,7 mkr) har minskat med ca 700 tkr och ligger i april 
månads prognos på 985 tkr. Åtgärder som har lett till förbättrad prognos är bl.a.:

 minska antalet personal i grundschema i Lönsboda och tillsätta vakanser vid behov
 anpassa planeringen i Trygg Hemgång till finansieringsmodellen; delfinansiera Trygg hemgång i Lönsboda 

med statliga bidrag
 diskutera hur kostnaden för städ ska fördelas
 jämna ut belastningen inom hemtjänsten i Osby

Resterande underskott beror delvis på att en tjänst i hemtjänsten i Lönsboda inte var med vid upprättandet av 
budgeten för 2020. Dessutom är antal ärenden som överstiger 120 timmar per månad högre än det brukar vara. Detta 
bidrar att genomsnittet för antalet utförda timmar är ca 60 timmar högre än genomsnittet 2019.

Sjuksköterskor går sammantaget med ett mindre överskott. Detta beror delvis för att vi dragit ner i verksamheten när 
vi inte lyckats hitta ersättare vid sjukdom.

Vård och omsorgsboende går med drygt 1,7 mkr i underskott. Här finns en icke budgeterad extern placering av 
vårdtagare, nattpersonal går med underskott, Rönnebacken och Lindhem går även med ett visst underskott. Här finns 
osäkerhet kring kostnader för covid både för personal och material.

 

Enheten för funktionsnedsatta

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Pers assistans 2 224 2 038 186 6 670 6 746 -76

Boende 5 486 5 402 84 16 648 16 860 -212

Daglig vht 2 011 1 975 36 6 029 6 805 -776

Övrigt LSS 3 898 2 873 1 025 11 683 10 683 1 000

Summa 13 619 12 288 1 331 41 030 41 094 -64

Kommentarer funktionsnedsatta

Det är på boendesidan främst korttidsboendet för barn, som p g a fler beslut går något sämre än budgeterat. Utöver 
detta prognostiserar vi på grund av en volymökning under året med 10 ärenden samt en intäkt som försvinner från 
skolan, ett underskott för daglig verksamhet. Dessa underskott kompenseras i hög grad av överskott inom andra 
verksamheter som exempelvis kontaktpersoner/stödfamilj.

Ett ärende om 400 tkr avslutas pga flytt, vilket påverkar prognosen positivt.

Daglig verksamhet samt gruppbostäder prognostiseras något bättre ekonomiskt till följd av att aktiviteter inte kan 
genomföras till följd av covid-19.

Individ och familj vuxen

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Ekonomiskt 
bistånd 4 668 4 555 113 14 000 16 941 -2 941

Placering 
missbruk 366 183 183 1 500 1 535 -35

Våld i nära 575 530 45 2 350 2 538 -188
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relationer

Placering 
psykiatri 1 104 885 219 4 520 5 052 -532

Boendestöd 
psykiatri 731 705 26 2 187 2 131 56

Övrigt IFO 2 429 2 114 315 7 100 7 482 -382

Summa 9 873 8 972 901 31 657 35 679 -4 022

Kommentarer Individ o familj

Ekonomiskt bistånd visar en prognos som är 500 tkr högre än i mars månad. Risken är att prognosen blir ännu högre 
beroende på försämrat läge på arbetsmarknaden pga coronakrisen. Arbetsmarknadsenheten  arbetar med att få ut så 
många som möjligt av försörjningsstödstagare i extra tjänster eller någon form av lönesubventionerade anställningar. 
Det är dock fortfarande så att största delen av extra tjänster/ lönesubventionerade anställningar placeras inom hälsa 
och välfärd eller köket/städ. Viss ljusning ser vi i att arbetsförmedlingen uppvisar större förståelse för vår strävan att 
prioritera försörjningsstödstagare.

Placering missbruk visar också en försämrad prognos mest p g a att vi haft placeringen enligt Lagen om vård av 
missbrukare (LVM); dessa placeringar är betydligt dyrare.

Våld i nära relationer prognostiseras överstiga budget med ca 200 tkr. Ökat antal skyddsärenden samt svårigheterna 
med att avsluta redan påbörjade placeringar är orsaken till försämrad prognos.

Placeringar psykiatri överstiger budgeten med ca 530 tkr. Många placeringar har pågått i flera år och p g a komplex 
problematik ser vi inte några möjligheter att avsluta dessa.

Arbetsmarknadsenhet

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

AME 2 038 2 805 -767 6 112 6 159 -47

Kommentarer arbetsmarknadsenhet

Arbetsmarknadsenheten beräknas göra en mindre underskott. Enheten har under våren trots rådande förutsättningar 
lyckats med att anordna en del extratjänster och lönesubventionerade anställningar. Satsningen med 
lönesubventionerade anställningar finansieras till en stor del av tilläggsbudgeten förvaltningen fick för detta 
ändamål.

Integration

 Budget period Utfall period Avvikelse Budget helår Prognos helår Avvikelse

Integration -191 -1 524 1 333 -572 -605 33

Kommentarer integration

Här ser vi en viss förbättring jämfört med föregående prognos. Det råder dock osäkerhet kring verksamheten då 
saker ändras relativt snabbt med folk som flyttar ut och in i kommunen. Förvaltningen räknar med att resultatet 
kommer att hamna runt budget vid årets slut.

Förslag på åtgärder till avvikelser

Vissa åtgärder har redan vidtagits motsvarande 1 200 tkr då förvaltningen bland annat har beslutat ta bort den halva 
dietisttjänst, som funnits budgeterad. Utöver detta kommer tjänsten som demenssjuksköterska omstruktureras och 
arbetsuppgifterna att fördelas inom befintlig sjuksköterskeorganisation. Vissa verksamheter kommer att finansieras 
med statsbidrag och en enhetschefstjänst som blir vakant i juni kommer inte att återbesättas under året.

Övriga åtgärder som ännu inte finns med i prognosen är att undersöka om vissa delar av hälso-och 
sjukvårdsorganisationen kan användas i annan övergripande kommunal verksamhet och då finansieras av externa 
medel. Vi räknar med att få kostnadstäckning för det underskott som elevboendet inom LSS har under våren fram 
tills stängning i juni. Med ovanstående och planerade åtgärder räknar vi med att det odefinierade 
besparingsuppdraget knappt 1,9 mkr ska balanseras.

Coronarelaterade kostnader räknar vi med att fä kompensation för från staten men det är i dagsläget osäkert hur stora 
dessa är.
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I den mån det går under rådande förhållande tillämpas som alltid ekonomisk återhållsamhet.

Nyckeltal

Uppföljning personalkostnader

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

Kostnad 
arbetskraft 
2019

18 62
6

17 89
3

17 01
9

17 45
2

17 75
1

18 02
1

19 01
3

20 73
6

19 49
2

17 64
0

17 54
9

17 65
9

Kostnad 
arbetskraft 
2020

19 47
1

18 22
8

17 89
3

17 94
5

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

268 414 256 279 272 245 189 162 213 314 284 240

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

242 376 318 659

Särskilt boende

 jan feb mar
s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad

Antal aktuella 
2019 149 144 145 143 142 141 141 141 146 145 145 143 143,8

Antal aktuella 
2020 148 148 145 146 146,8

Lediga rum 2019 0 0 10 2 0 0 3 5 0 2 0 2 2

Lediga rum 2020 0 0 0 0 0

Väntelista 2019 10 12 14 11 15 8 6 9 10 15 14 14 11,5

Väntelista 2020 12 14 14 15 13,8

varav i ordinärt 
boende 7 8 7 7 7,3

varav i 
korttidsboende 5 6 7 8 6,5

Betalningsansva
r 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Betalningsansva
r 2020 0 0 0 0

Antal på korttid 12 16 14 14 14

Kommentarer särskilt boende

Hemtjänst antal timmar

 jan feb mar
s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad

Budgeterat 2019 7 22
4

6 52
5

7 22
4

6 99
1

7 22
4

6 99
1

7 22
4

7 22
4

6 99
1

7 22
4

6 99
1

7 22
4 7 088

Utfört 2019 6 90
2

6 56
4

6 92
8

6 74
1

6 84
9

6 39
5

6 74
3

7 00
9

6 89
6

7 14
9

6 89
0

6 88
2 6 829

Differens 2019 -322 39 -296 -250 -375 -596 -481 -215 -95 -75 -101 -342 -259

Budgeterat 2020 7 16
6

6 70
3

7 16
6

6 93
5

7 16
6

6 93
5

7 16
6

7 16
6

6 93
5

7 16
6

6 93
5

7 16
6 7 050

Utfört 2020 6 97
2

6 58
4

7 10
6

7 08
4 6 937
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 jan feb mar
s april maj juni juli aug sep okt nov dec Snitt/månad

Differens 2020 -194 -119 -60 149 -7 
166

-6 
935

-7 
166

-7 
166

-6 
935

-7 
166

-6 
935

-7 
166 -114

Nyttjandegrad 
2020 61,9 61,6 59,5 63,4 62

Kommentarer hemtjänst

LSS och LASS

Personlig 
assistans jan feb mar

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

Antal 2019 20 20 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 20,8

Varav LSS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6,3

Antal 2020 21 21 21

Varav LSS 7 7 7

Utförda timmar 
2019 954 794 859 910 924 548 959 940 902 919 902 930 878,4

Utförda timmar 
2020 927 738 832,5

Boende

Antal 2019 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 27,4

Antal 2020 27 29 28

Varav i annan 
kommun 1 1 1

Kommentarer LSS och LASS

Delegationsbeslut  äldreomsorg

Äldreomsorg 
2020

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 47 0 0 47 0 0

Hemtjänst pers 
omv

49 0 0 49 0 0

Matdistribution 36 0 0 36 0 0

Trygghetslarm 40 0 0 40 0 0

Avlösning i 
hemmet

5 0 0 5 0 0

Trygg hemgång 32 0 0 32 0 0

Boendestöd IFO 9 2 0 9 2 0

V o 
omsorgsboende

18 2 2 18 2 2

Beslut 4 kap 1 
&SoL

0 0 0 0 0 0

Korttidsvistelse 
SoL

40 0 0 40 0 0

Plats i 
dagverksamhet

7 0 0 7 0 0

Kontaktperson 5 1 0 5 1 0

Summa 288 5 2 288 5 2
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Delegationsbeslut LSS

LSS 2020
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 2 3 2 3

Ledsagarservice 0 1 0 1

Kontaktperson 3 1 3 1

Avlösarservice i 
hemmet 0 0 0 0

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 5 0 5 0

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0 0 0

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 0 0

Boende med 
särskild service 
eller anpassad 
bostad för vuxna 3 1 3 1

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

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 5 0 5 0

Daglig 
verksamhet 
utanför 
kommunen 0 0 0 0

Summa 18 6 18 6

Utbetalt ekonomiskt bistånd

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

2019 1 523 1 348 1 457 1 445 1 463 1 348 1 586 1 412 1 355 1 418 1 489 1 548 1 449

2020 1 606 1 383 1 419 1 670 1 520

Ack 2019 1523 2871 4328 5773 7236 8584
1017

0 11582
1293

7
1435

5
1584

4
1739

2

Ack 2020 1606 2989 4408 6078 6078 6078 6078 6078 6078 6078 6078 6078

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

2019 166 160 172 178 184 180 183 176 166 164 164 169 172

2020 176 169 178 188 178

Placeringsdygn och kostnad missbruksplaceringar

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

Antal dygn

SoL 2019 155 40 43 60 57 84 32 47 30 31 11 27

LVM 2019 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S:a 174 40 43 60 57 84 32 47 30 31 11 27
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SoL 2020 2 3 39 30

LVM 2020 16 29 31 30

S:a 18 32 70 60

Kostnad tkr 
2020

SoL 5 6 92 96

LVM 74 135 144 132

S:a 79 141 236 228

Placeringsdygn och kostnad psykiatriplaceringar

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

Dygn 2019 217 222 228 210 240 191 186 151 124 140 155 220 190

Dygn 2020 190 203 205 180 195

Kostnad 
2019 tkr 501 556 545 485 555 447 439 439 356 429 488 501 478

Kostnad 
2020 tkr 496 536 539 469 510

Placeringsdygn och kostnad våld i nära relationer

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

Dygn 2019 93 60 82 118 124 103 43 71 60 80 107 124 89

Kostnad tkr 
2019

215 134 193 322 342 207 84 127 157 147 261 291 207

Dygn 2020 125 157 249 240 193

Kostnad tkr 
2020

285 309 359 293 312

Tidplan för nämndens behandling

Uppföljningen behandlas av nämnden på sammanträdet 2020-06-11.

Diagram

Utveckling av kö till särskilt boende sedan januari 2018

Korttidens utveckling sedan januari 2018
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Budgetutveckling korttid 2018 - 2020

Utvecklingen av 80+ 2017 - 2030 enligt SCB

 

Hemtjänsttimmarnas utveckling 2018 - 2020
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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 2 419 0 2 419 0 202012

1702 Inventarier barnkorttid 265 0 265 0 202012

1711 Inventarier korttid demens 100 0 100 0 202009

1712 TES-lyftet 110 0 110 0 202009

1792 Verksamhetssystem 2 000 59 2 000 0 202009

1798 Inventarier servicebostad LSS 50 0 50 0 202012

Totalt 4 944 59 4 944 0

Kommentarer till budgetavvikelser

Kommentarer

I dagsläget finns inga kända avvikelser. Tidpunkter kan vara något osäkra inte minst utifrån den rådande pandemin 
som vi måste ta hänsyn till.
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Överförmyndaren

UPPFÖLJNING 

DRIFTREDOVISNING

Belopp i tkr Budget 
perioden

Utfall 
perioden

Avvikelse 
period Budget helår Prognos helår Avvikelse 

helår

Verksamhet

Överförmyndaren 834 944 -110 2 515 2 366 149

Resultat 834 944 -110 2 515 2 366 149

Kommentarer till helårsavvikelser

Lägre kostnader för arvoden Överförmyndaren.

Lägre tjänstekostnader för Förmyndare verksamheten.

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 
2019

161 133 136 307 290 440 344 310 132 85 117 110

Kostnad 
arbetskraft 
2020

132 190 219 373

varav 
kostnad för 
sjuklön 2019

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2020

3 2 0 2
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om borgen - Osby IK
Dnr KS/2020:64 045  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till ansökan från Osby IK.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn eftersom föreningen också bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun borgar sedan tidigare för ett lån på 300 000 kr till föreningen med en 
återbetalningstid på 7 år. Aktuell skuld är ca 230 000 kr.

Ishockeyföreningen har som många andra föreningar drabbats av ekonomiska svårigheter 
på grund av Corona-pandemin.

Föreningen önskar därför hjälp av kommunen som borgensman med villkoren för lån hos 
banken:

 Att lånet återställs till ursprungliga 300 000 kr.
 Att lånet är amorteringsfritt de närmaste tolv månaderna.
 Att totalt höja borgensförbindelsen till 500 000 kr.

Finansiering

Eftersom ärendet gäller borgen så krävs ingen anvisning om finansiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2020-05-13

Barnkonsekvensanalys, 2020-05-13

Ansökan från Osby IK, mail 2020-05-08

http://www.osby.se/
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Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse Osby IK 20180501-20190430

Resultatrapport Osby IK 20290501-20200430

 

Beslutet skickas till 

Osby IK

Kommunstyrelsefövaltningen, ekonomienheten

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Datum
2020-05-13      

Barnkonsekvensanalys
Ansökan om borgen och lån - Osby IK
Dnr KS/2020:64 045

Vilka barn berör ärendet och hur?
Osby Ishockeyförening bedriver även verksamhet för barn och ungdomar.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Ärendet berör enbart borgensansökan från föreningen och inte själva 
verksamheten.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Kommunen är betjänt av ett rikt föreningsliv som engagerar barn och 
ungdomar. För att underlätta för föreningen att bedriva barn och 
ungdomsverksamhet kan det vara motiverat med en positiv behandling av 
borgensansökan med anledning av Coronapandemin.



Osby kommun
Datum
2019-10-02

     
     

Sida
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

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

Nej, motivera
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Gunnar Elvingsson 
0479528161 
gunnar.elvingsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren för 2020
Dnr KS/2020:150 043  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tar ställning till bidragsansökan från Brottsofferjouren för år 2020.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn, se bifogad konsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Brottsofferjouren Hässleholm Osby Perstorp har ansökt om ett verksamhetsbidrag för år 
2020 på fem kronor per kommuninvånare i Osby kommun. Baserat på invånarantalet den 
31 december 2019 skulle detta bli 13 208 x 5 = 66 040 kr. 

För 2019 tilldelades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag baserat på samma grund, då 
totalt 66 335 kr.

Finansiering

Bidrag för denna verksamhet finns inte med i kommunstyrelsens ordinarie budget för år 
2020. För år 2019 finansierades bidrag till Brottsofferjouren via verksamhet 94007, till 
kommunstyrelsens förfogande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-08

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Brottsofferjouren

Petra Gummeson Gunnar Elvingsson 
Kommundirektör Ekonomichef 



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Osby kommun,

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Datum
2020-05-08      

Barnkonsekvensanalys
Ansökan om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren Hässleholm Osby 
Perstorp för 2020
Dnr KS/2020:150 043

Vilka barn berör ärendet och hur?
Brottsofferjouren har anställda brottsoffersamordnare som stödjer 
brottsutsatta, vittnen och anhöriga där barn kan ingå. Bl a ges också 
information om Brottsofferjourens verksamhet på skolor.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?

Nej, ärendet berör enbart själva bidragsansökan från Brottsofferjouren.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Brottsofferjourens verksamhet bedöms välfungerande och erbjuder ett bra 
stöd för brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Bäst beslut för barn är att ge bidrag i likhet med föregående år.



Osby kommun
Datum
2020-05-08
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

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

Nej, motivera
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Amra Eljami 
0479528391 
amra.eljami@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

Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige- och 
nämndsammanträden
Dnr KS/2020:226 006  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Förslag till kommunstyrelsen

- Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden, enligt 
utkast daterad 2020-05-11, godkänns. 

- Kanslichefen får i uppdrag att efter behov löpande revidera dokumentet vid 
eventuella lagändringar, om nya direktiv från Sveriges kommuner och regioner 
angående hur lagtexten ska implementeras tillkommer eller om andra statliga 
myndigheter tar beslut som är samhällsövergripande och därmed påverkar 
distansdeltagandet. 

- Om dokumentet revideras enligt andra punkten ska den inte vara föremål för beslut 
i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen igen. Om revidering sker ska detta 
istället anmälas för kännedom till kommunstyrelsen som äger möjligheten att, om 
politiken finner det lämpligt, åter ta upp dokumentet som ett ärende.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Riktlinjerna för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden anses vara 
kommunövergripande och ska därför beslutas i kommunfullmäktige. Anledningen till 
detta är för att inte belasta övriga förvaltningar med framtagande av egna riktlinjer och 
rutiner för nämnder och utskott då dokumentet ändå utgår från lagstiftning som samtliga 
förvaltningar följer.

Det som anges i riktlinjerna är baserat på det lagkrav som anges i kommunallagen 
(2017:725), främst 5 kap. 16 § samt 6 kap. 24 §. Dessa lagkrav, tillsammans med direktiv 
från Sveriges kommuner och regioner (SKR), har sedan anpassas efter de förutsättningar 
som finns i Osby kommun. I framtagning av rutinerna har flera aspekter beaktats, så som 
den politiska organisationen, personalstyrkan, samt tekniska-, kostnads- och 
säkerhetsmässiga förutsättningar.    

http://www.osby.se/
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Eventuella lokala frivilliga överenskommelser mellan partier och gruppledare ska ses som 
ett komplement till dokumentet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och 
nämndsammanträden”, daterad 2020-05-12, från kanslichef Amra Eljami och 
administrativ chef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”Riktlinjer för distansdeltagande på fullmäktige och nämndsammanträden”, 
utkast daterad 2020-05-11, från kanslichef Amra Eljami.

Skrivelse ”Rutin för jävsituationer”, daterad 2020-04-06 från kommunsekreterare Robin 
Skoglund. 

Manual för Teamsmöten.

Instruktion för digital medverkan i Teams via iPad.

Manual för Teams/iPad vid händelse av jäv.

Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare, daterad 2020-05-04.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommundirektör, Petra Gummesson
Administrativ assistent, Camilla Persson
Kommunsekreterare
Nämndsekreterare
Kanslichef
Kommunledningsgruppen

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 
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Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 

 

Riktlinjer - Distansdeltagande på 
fullmäktige och nämndsammanträden  

Rutin 

 

 

 

 

 

Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2020-XX-XX 

Framtagen av: Amra Eljami, kanslichef Dokumentansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen 

Uppdaterad: <Uppdaterad> Diarienummer: KS/2020:226 006 

  Giltighetstid Tills vidare 
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Riktlinjer - Distansdeltagande på fullmäktige och 
nämndsammanträden 

Datum 

2020-XX-XX 
Referens 

KS/2020:226 006 
Sida 

2(10) 

1 Allmänt om distansdeltagande i fullmäktige och 
nämndsammanträden 

Politiska sammanträden i Osby kommun ska genomföras fysiskt så långt det 

är möjligt under krissituation eller andra allvarliga samhällsstörningar om 

inget anges med stöd av lag och reglemente för Osby kommuns nämnder för 

den för tillfället gällande mandatperioden. 

Kommunfullmäktige har den 30 mars 2020 §§ 32-33 beslutat om att tillåta 

kommunfullmäktige och nämnderna att sammanträde med ledamöter 

närvarande på distans. En ledamot som deltar på distans ska anses som 

närvarande på nämndens sammanträde. 

De krav som finns anges i kommunallagens (2017:725) 5 kap. 16 § samt 6 

kap. 24 §, och innebär:

- Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda

med ledamöter närvarande på distans.

- Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra på lika villkor.

- Lokalen ska vara beskaffad att inte obehöriga kan ta del av

sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Observera att överenskommelsen som fattades av Osby kommuns 

gruppledare i fullmäktige ”Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges 

gruppledare”, daterad 2020-05-04 inte är överordnad de lagar som följs så 

som exempelvis kommunallagen, utan ses som en rekommendation.

1.1 Kortfattat om rutinen 

Detta är en väldigt förenklad rutin avseende fullmäktige och 

nämndsammanträden. Vid eventuella frågor avseende sammanträdets 

laglighet och lagtolkning, kontaktas kommunstyrelseförvaltningens 

kansliavdelning. Mer information finns även att läsa på regeringens-, 

Sveriges kommuner och regioners- och MSB:s hemsidor.

Rutinen, med situationsanpassning, gäller för samtliga förtroendevalda i 

Osby kommun, kommunens tjänstemän samt samtliga externa deltagare vid 

fullmäktige eller nämndsammanträde.  

2 Utskott 

Enligt kommunallagen (2017:725) anges inget specifikt om utskott och dess 

sammanträde. Enligt konferens som Sveriges kommuner och regioner höll i 

den 15 april 2020 konstaterades det att det inte finns några hinder att 

tillämpa samma regler och krav för ett utskott som gäller för nämnder. När 

det gäller ärenden som omfattas av sekretess ska det behandlas lika i 

nämnden som på ett utskott enligt rubrik sex (6) nedan.  
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Riktlinjer - Distansdeltagande på fullmäktige och 
nämndsammanträden 

Datum 

2020-XX-XX 
Referens 

KS/2020:226 006  
Sida 

3(10) 

 

 

3 Reglering av allmänna sammankomster på grund av 
covid-19 

Den 27 mars 2020 fattade regeringen beslut om en förändring av sitt tidigare 

beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar. Förändringen innebär att, från och med den 29 mars 2020 och 

tills vidare i hela Sverige, är det förbjudet att anordna sammankomster och 

offentliga tillställningar med fler än femtio (50) personer1. Sveriges 

kommuner och regioner tolkar beslutet som att förbudet inte påverkar 

möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla sammanträden med 

fullmäktige i kommun, region eller kommunalförbund2.  

4 Allmänna förutsättningar 

Utöver det som anges i första rubriken i denna rutin gäller även 

nedanstående allmänna förutsättningar. Dessa ska fungera som information 

och riktlinjer. 

I kommunallagen (2017:725) anges det inget specifikt om vilka som måste 

delta fysiskt på ett sammanträde och kan delvis även tolkas som att det inte 

är några hinder för ordförande att delta på distans om lagangivna krav följs. 

Dock, enligt rekommendationer från SKR:s jurister, rekommenderar SKR 

inte att ordförande leder mötet på distans utan anser att det mer mest 

lämpligt att de personer som alltid bör vara med fysiskt är ordförande, vice 

ordförande och nämndsekreterare3.  

Det som både SKR och MSB rekommenderar är att de personer som deltar 

digitalt på ett sammanträde, särskilt när det gäller behandling av 

sekretessuppgifter, ska vara observanta att den plats där de deltar ifrån är 

sådan där inga störningar förekommer och där inga sekretesskyddade 

uppgifter riskerar att röjas. Om det inte kan garanteras bör ordföranden inte 

tillåta deltagandet på distans.  

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom förslag till beslut 

godkänns per mail eller telefon (per capsulam) i nämnderna finns inte. 

MSB tillhandahåller information om informations- och cybersäkerhet när det 

gäller arbete och sammanträde på distans4. Detta innebär att den stora 

säkerhetsrisken är kopplad till IT vid deltagande på distans. Kommunen kan 
                                                      
1 Sveriges författningssamling, hämtad från hemsidan 2020-04-16. Länk: 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-162.pdf 
2 Sveriges kommuner och regioners hemsida, ”Frågor och svar om fullmäktige- och 

nämndsammanträden med anledning av risk för smittspridning”, hämtad från hemsidan 

2020-04-16. Länk: 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden.32393.ht

ml#5.4ba65d2a170eab3f2372f8f3,5.458bd93f171207126a31b2e1,5.458bd93f171207126a31

af47,5.458bd93f171207126a31b063 
3 Digital konferens ”Arena strategisk utveckling – Informationssäkerhet vid distansarbete 

och nämnd-/KF sammanträden”, genomförd 2020-04-15. Länk: 

https://api.screen9.com/preview/CUPFy0HFWpl7vU3CyMRCJoIpM7QU5GqvkMosn4Z-

w9YBPQ5yLwnwtraEjFjbrSMJ 
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsidan, ”Arbeta säkert på distans”, 

hämtad från hemsidan 2020-04-16. Länk: 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-

kommunikationer/arbeta-sakert-pa-distans/ 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-03/SFS2020-162.pdf
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden.32393.html#5.4ba65d2a170eab3f2372f8f3,5.458bd93f171207126a31b2e1,5.458bd93f171207126a31af47,5.458bd93f171207126a31b063
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden.32393.html#5.4ba65d2a170eab3f2372f8f3,5.458bd93f171207126a31b2e1,5.458bd93f171207126a31af47,5.458bd93f171207126a31b063
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden.32393.html#5.4ba65d2a170eab3f2372f8f3,5.458bd93f171207126a31b2e1,5.458bd93f171207126a31af47,5.458bd93f171207126a31b063
https://api.screen9.com/preview/CUPFy0HFWpl7vU3CyMRCJoIpM7QU5GqvkMosn4Z-w9YBPQ5yLwnwtraEjFjbrSMJ
https://api.screen9.com/preview/CUPFy0HFWpl7vU3CyMRCJoIpM7QU5GqvkMosn4Z-w9YBPQ5yLwnwtraEjFjbrSMJ
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/arbeta-sakert-pa-distans/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/arbeta-sakert-pa-distans/
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inte garantera att den enskildes nätverk uppfyller säkerhetskraven vilket 

innebär att detta åligger den enskilde, tillsammans med ordföranden, att 

säkerställa. 

Observera att om en deltagare saknar bra uppkoppling för att delta på distans 

men har fått detta godkänt av ordförande, så är det den enskildes och 

ordförandens ansvar att se till att följa MSB:s rekommendationer. 

Kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla lokaler för enskilda 

deltagare men kan om särskilda skäl föreligger vara behjälplig. Det som 

menas som särskilda skäl är att ingen ersättare kan tjänstgöra i en ledamots 

plats och på så sätt riskerar den politiska balansen. För tjänstepersoner och 

externa deltagare är särskilda skäl att ärendet är av stor vikt eller principiell 

beskaffenhet att politiken måste få föredrag eftersom information inte 

framgår av utskickade handlingar. 

Det lösning som erbjuds av Osby kommun för att genomföra politiska möten 

på distans är att förtroendevalda, tjänstemän och externa deltagare ansluter 

sig till sammanträdet via Microsoft Teams. De förtroendevalda 

rekommenderas göra detta via sin kommunala iPad. Kommunen 

tillhandahåller inte lånedatorer och används en privat dator är det den 

enskildes ansvar att följa MSBs rekommendationer om digital- och 

informationssäkerhet. Ledamöter och ersättare behöver som vanligt sin iPad 

för att kunna läsa sammanträdeshandlingar. 

För nämnden aktuell sekreterare ansvarar för att samtliga deltagare till 

sammanträdet bjuds in genom att en Teams-länk skickas som bokning i 

Outlook. Inbjudan skickas till förtroendevaldas och tjänstepersonernas 

@osby.se adresser samt externa deltagarnas angivna adresser. Detta innebär 

att samtliga deltagare måste ha Teams installerad på sina iPads/PC/Mac. 

Kommunen saknar supportpersonal och deltagare hänvisas till de i rutinen 

angivna bilagor för vidare instruktioner.  

Mötestiden i Outlook-inbjudan påverkar inte Teams-mötet vilket innebär att 

det går att ansluta sig till mötet redan innan den utsatta sammanträdestiden 

och vänta i den virtuella lobbyn för insläpp.  

De deltagare som deltar i kommunens lokaler ansluter sig inte till Teams-

mötet personligen utan detta görs gemensamt för hela lokalen. 

Risk för tekniska problem under sammanträdet ökar med antalet 

distansdeltagare. Ett sätt att minska antalet deltagare är att ersättare inte 

deltar på distans men detta är en politisk ställningsfråga. Ersättare har dock 

alltid rätt att närvara enligt 6 kap. 17 § KL. Ledamot som inte kan delta bör 

säkerställa att ersättare deltar i dennes ställe.  

Om sammanträdet/mötet inte kan genomföras via Teams så kan detta ske, 

vid behov, via Skype för företag.  

5 När saknas förutsättningar för sammanträden med 
deltagare på distans 

Deltagande på distans kan inte genomföras i ärenden där sluten omröstning 

tillämpas, då den tekniska utrustningen för distansdeltagande som erbjuds i 

kommunen i nuläget inte uppfyller kraven på sluten omröstning. Ett sådant 



Utka
st 

20
20

-05
-11

Riktlinjer - Distansdeltagande på fullmäktige och 
nämndsammanträden 

Datum 

2020-XX-XX 
Referens 

KS/2020:226 006  
Sida 

5(10) 

 

 

ärende kan alltså inte hanteras på ett sammanträde där ledamöter deltar på 

distans, se punkt 7.4. 

6 Särskilt om sekretess 

Ordförandena i samtliga nämnder bedömer att även ärenden som omfattas av 

sekretess kan hanteras vid sammanträden där deltagare medverkar på distans 

i den tekniska lösningen (Teams). Deltagande via Teams sker inte på 

kommunens server utan via Microsoft (då det är en molntjänst) och enligt 

Microsofts egna dokumentation är Teams krypterad och bedöms därför 

uppfylla de säkerhetskrav som ställs5. Någon lagring sker inte av 

videosändningen. Skriftlig sekretessbelagd information får inte delas via 

Teams. Det är dock viktigt att förtroendevalda som deltar på distans ser till 

att obehöriga inte kan ta del av ljud och bild från sammanträdet då det kan 

innebära ett röjande av sekretessbelagda uppgifter.  

7 Genomförande av möten med deltagare på distans 

7.1 Innan sammanträdet 

Nämnderna bestämmer enligt 6 kap. 23 § KL tid och plats för sina 

sammanträden. Sammanträdet genomförs alltså på en bestämd plats men 

med möjlighet för ledamöter/ersättare att delta på distans (KL 6:23-24). 

Ordföranden, som beskrivet under fjärde (4) rubriken, behöver vara fysiskt 

närvarande då hen har ett ansvar för att leda sammanträdet och upprätthålla 

ordningen, vilket innefattar bland annat att upprätta talarlista, hålla ordning 

på framställda yrkanden och tillse att alla får yttra sig inför beslut. Om 

ledamöter och ersättare deltar på distans är det vidare ordförandens ansvar, 

då hen godkänner deltagandet, att tillse att distansdeltagarna löpande har 

uppkoppling med fungerande ljud och bild. Ordföranden bedöms inte kunna 

göra detta på distans. Ordföranden ska därför vara fysiskt närvarande på 

platsen för sammanträdet där även nämndsekreterare finns på plats. 

Möjlighet finns för ordföranden att frånträda sin roll som ordförande om han 

anser sig förhindrad att utöva denna, men fortfarande delta i sammanträdet 

som ledamot (RÅ 1998:15). Vice ordföranden tar då över rollen som 

ordförande. 

Formellt finns ingen begränsning på hur många förtroendevalda som kan 

delta på distans, men risken för praktiska problem ökar med antalet 

distansdeltagare. 

Huvudregeln är att ledamot/ersättare ska delta fysiskt vid 

nämndens/styrelsens sammanträde. Deltagande på distans ska endast ske om 

det finns särskilda skäl (enligt kommunens egna reglemente samt KL 6:24). 

Antagna sammanträdesplaner finns för fullmäktige och nämnder vilket 

innebär att kommunfullmäktiges beslut, den 30 mars 2020 §§ 32-33 om att 

anmäla önskemål om deltagande på distans senast sju (7) dagar till 

kanslienheten, ska följas. Om ordförandena beslutar om att extra 

sammanträden ska äga rum sju (7) dagar i förväg så skall de som önskar 

                                                      
5 Information från Unikom, 2020-04-16. 
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delta på distans återkomma till kansliet senast tre (3) dagar före 

sammanträdet.  

Anmälan till deltagande sker helst via mail med kopia till fullmäktiges eller 

nämndens på aktuella sammanträdets tjänstgörande ordförande. Observera 

att det inte är frivilligt med deltagande på distans och måste alltid godkännas 

av ordförande. I första hand ska sammanträdet vara ett fysiskt sammanträde 

enligt det som anges i lagen samt överenskommelsen undertecknad av 

fullmäktiges gruppledare.  

Om flera deltagare önskar delta från annan kommunal lokal, se rubrik fyra 

(4), ska detta meddelas till kanslienheten och ordförande som tillsammans 

med deltagarna samråder om detta är möjligt.  

7.2  Under sammanträdet 

Nämnder och styrelser kan fatta beslut om minst hälften av ledamöterna 

(inklusive tjänstgörande ersättare) är närvarande (KL 6:27). Ledamöter som 

deltar på distans ska betraktas som närvarande (KL 6:24). 

Distansdeltagaren ansvarar för att sitta avskilt när denne kopplar upp sig till 

mötet/sammanträdet så att ingen annan kan ta del av vad som sägs (OSL 

2009:400). Om ljud- eller bildöverföringen försämras eller bryts måste 

sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 

återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor (KL 6:24). 

Om anslutning till distansdeltagare bryts bör försök att återupprätta 

anslutningen göras. Efter att ett rimligt antal försök gjorts kan ordföranden 

besluta att ledamoten får anses ha lämnat sammanträdet och att en ersättare 

ska träda in i dennes ställe under förutsättningen att det finns ersättare på 

plats. Om en ledamot under ett sammanträde avbrutit tjänstgöringen får 

denne åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 

mellan partierna, vilket bara bör gälla om ersättare från annat parti trätt in i 

ledamotens ställe.  

Distansdeltagare på mötet/sammanträdet måste ha ett synligt ansikte för att 

ordförande ska kunna säkerställa att de har rätt att närvara. Det är viktigt att 

den som deltar på distans syns i bild under hela sammanträdet, vilket 

distansdeltagaren själv ansvarar för. Den som deltar på distans har också ett 

ansvar att utomstående inte kan ta del av det som sägs och de uppgifter som i 

övrigt behandlas (KL 6:24 samt OSL 2009:400). 

Handlingar till sammanträdet görs tillgängliga som vanligt via LexMeeting 

eller lämplig plattform för miljö- och byggnämnden. 

7.3 Begära ordet 

Ledamot/ersättare som deltar på distans begär ordet genom att skriva sitt 

namn i chatt-funktionen i Teams om det är fler än två (2) distansdeltagare.  

Ledamot/ersättare som deltar fysiskt i sammanträdeslokalen begär ordet 

genom att räcka upp handen.  

Ledamot/ersättare som deltar på distans bör inleda sitt anförande med att 

uppge sitt namn om det är fler än två (2) distansdeltagare.  

Anledningen till att det begränsas till två deltagare är på grund av 

synligheten under skärmdelning. 
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7.4 Omröstning/votering 

Öppna omröstningar förutsätter ingen annan teknisk lösning än den redan 

nämnda bild- och ljudöverföringen. Öppna omröstningar genomförs genom 

att de beslutande ropas upp en efter en och därvid avger sin röst. Vid 

omröstning/votering måste det säkerställas att det är ledamöterna och inga 

andra som deltar i omröstningen. 

Slutna omröstningar ställer andra krav. Den tekniska lösning som används 

måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de beslutandes röster 

kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i förfarandet 

så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan 

tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten 

omröstning kan komma att tillämpas, dvs. då ärenden som gäller val eller 

anställning av personal ska avgöras. Om detta krävs ska ärendet bordläggas. 

7.5 Jäv 

Jävssituationer hanteras i första hand enligt bilagan ”Jävsrutin för Osby 

kommuns förtroendevalda och tjänstepersoner”, daterad 2020-01-30. För 

distansdeltagande (för teknisk information) ska även bilagan ”Vid händelse 

av jäv”, daterad 2020-04-06 följas. 

Ledamot/ersättare som deltar på distans och anmäler jäv måste tillfälligt 

lämna mötet under den punkt jävet gäller, genom att avsluta Teams-samtalet 

(KL 6:28-30). En ersättare träder som vanligt in i den jäviga ledamotens 

ställe. När det aktuella ärendet är hanterat kommer nämndsekreteraren att 

ringa upp den jäviga ledamoten/ersättaren via Teams, så att hen kan fortsätta 

delta i sammanträdet. 

7.6 Tillfällig paus 

Ledamot som deltar på distans bör på samma sätt som ledamot som deltar på 

plats, kunna lämna sammanträdet under kortare tid för t.ex. toalettbesök, 

utan att anses ha lämnat mötet. Detta får dock inte ske under beslutfattande, 

och helst inte under överläggningar/diskussioner innan beslut då detta 

påverkar beslutsfattandet. Detta ska meddelas till ordförande så att hen har 

uppsikt över närvaron. 

7.7 Ajournering 

Om sammanträdes ajourneras för överläggning inom 

partierna/partigrupperna bör anslutningar till ledamöter som deltar på distans 

upprätthållas. Detta innebär att sammanträdeslokalen inte kan användas för 

överläggningar, då distansdeltagarna kan höra vad som sägs i denna lokal. 

Under sådana överläggningar ansvarar partierna för att sköta kontakt med 

egna ledamöter som deltar på distans t.ex. genom telefon. 

7.8 Presentationer 

För att presentation ska visas även för de som deltar på distans ska dessa 

visas genom Teams från den dator som nämndsekreteraren använder för att 

koppla upp sammanträdet. Presentationer kan antingen skickas via mail till 

nämndsekreteraren eller överlämnas på USB-minne. 
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7.9 Ordföranden 

Det är i första hand ordförandens ansvar att sammanträdet genomförs på 

sådant sätt att utomstående inte kan ta del av det som sägs och de uppgifter 

som i övrigt behandlas.  

Mötet ska inledas med ett upprop där det säkerställs att distansdeltagare har 

rätt att närvara och att ljud- och bildöverföring fungerar och håller god 

kvalitet (KL 6:24).  

Om ljud- eller bildöverföringen försämras eller bryts måste sammanträdet 

avbrytas tills en förbindelse av god kvalitet har återupprättats (KL 6:24).  

Ordföranden ansvarar för att upprätta en talarlista baserat på närvarande 

ledamöter/ersättare som begär ordet och de som deltar på distans och som 

genom video eller chatt-funktionen begär ordet (se 7.3). Då viss 

tidsfördröjning kan uppstå i chatt-funktionen ska ordförande ge rimlig tid till 

ledamöter/ersättare samt tjänstepersoner och eventuellt andra tilltalade 

deltagare att begära ordet.  

Ordförande ska tillse att både fysiskt närvarande och distansdeltagare syns i 

bild när de talar (KL 6:24).  

När överläggningen har avslutats i ett ärende ska ordföranden göra en 

särskild kontroll att samtliga distansdeltagare fortfarande är uppkopplade och 

närvarande vid sammanträdet för att säkerställa att alla yrkanden har fått 

framställas. 

Efter att ordförande ställt proposition på yrkandena är det viktigt att ge 

ledamöterna tid för att kunna begära votering, då detta bedöms ta längre tid 

än vanligt.  

Efter att beslut fattats ska ordföranden särskilt kontrollera att 

distansdeltagare getts möjlighet att anmäla reservation eller 

protokollsanteckning (KL 6:24). 

7.10 Nämndsekreterare 

Det ska noteras i protokollet om vilka ledamöter/ersättare som deltar på 

distans. Lämpligen anges detta vid närvaron med ”Deltar på distans” eller 

”Deltar digitalt via Teams”.  

Nämndsekreterare bör hjälpa ordföranden att hålla uppsikt över chatt-

funktionen och om distansdeltagare begär ordet. Ordförande och 

nämndsekreterare bör komma överens om hur detta ska ske och 

kommuniceras dem emellan.  

Om samma distansdeltagare begär ordet flera gånger i ett ärende (eller olika 

ärenden) kan det missas i chatt-funktionen. Det är därför viktigt att hålla koll 

på tiden för när ett chattmeddelande skrevs, vilket anges under meddelandet.  

Votering med distansdeltagare sker enklast genom upprop. Skapa därför 

voteringslistor, skriv ut och ta med till sammanträdet. 
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8 Checklista för de som vill/måste delta på distans 

Endast vid pandemier – Tillhör du en riskgrupp eller är smittad? 

Förekommer särskilda skäl för distansdeltagande så som att ingen 

ersättare finns och detta påverkar den politiska balansen, förhinder på grund 

av sjukdom för både ledamot och ersättare? 

Har detta anmälts till kanslienheten och ordföranden inom angiven, eller 

i särskilda fall, rimlig tid? 

Har ordförande godkänt deltagande på distans? 

Finns det tillräckligt bra uppkoppling från platsen du tänker delta från? 

Kan du ta del av ljud- och bild i realtid? 

Kan du garantera att ingen annan kan ta del av informationen 

(cybersäkerhet och lokalen där du befinner dig)? 

Har du fått en länk som du använder för att ansluta dig till mötet? 

 

 

9 Bilagor 

Jävsrutiner antagna av kommunledningsgruppen samt digitala jävsrutiner. 

Instruktion för Microsoft Teams vid händelse av jäv. 

Instruktioner för hur du anordnar och ansluter till ett Microsoft Teams-möte. 

Överenskommelse mellan kommunfullmäktiges gruppledare, daterad 2020-

03-23.   
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Instruktion för digital medverkan i teams, iPad



Vissa har redan Microsoft Teams 
installerade på sina iPads, då kan ni gå 
vidare till bild 3.

För er som inte har det går man in i 
Appstore

Teams-appen ser ut så här!



I sökfältet skriver ni ”teams” eller 
”Microsoft Teams”

Därefter trycker ni på ”Hämta” och 
skriver sedan in era Apple-id 
uppgifter.



Det finns två olika alternativ att 
ansluta sig via Teams.

1. Anslut direkt via Teams-
appen.

2. Anslut till teams via Outlook 
(mail).



Alternativ 1
1. Väl inne i Teams-appen

trycker man på 
”Kalender”.

2. Ute i vänstra hörnet finns 
datumen. Här kommer 
det att finnas en inbjudan 
från den som bjudit in till 
mötet. Tryck på mötet.

3. Genom att trycka på 
händelsen i kalendern får 
man upp valet ”Anslut”. 
Tryck på ”Anslut”.



Alternativ 2
1. Inne i Outlook går man in i sin kalender.
2. Inne i kalendern trycker man på det möte man ämnar att delta i.



Alternativ 2 fortsättning
När man tryckt på mötet får man 
upp en ruta, här trycker man på 
”Anslut”.



Oavsett vilket alternativ man valt 
kommer man in i en ”lobby” där man 
kan göra några justeringar innan man 
ansluter till mötet.

Videokameran – Här kan man sätta 
på/av sin kamera genom att trycka på 
ikonen en gång. För att stänga av den 
trycker man på ikonen igen.

Mikrofonen - Här sätter man på/av sin 
mikrofon. För att stänga av den trycker 
man på ikonen igen.

Högtalaren – Här justeras ljudet på er 
enhet

Tryck på ”Anslut nu” för att ansluta till 
mötet



Inne i mötet finns samma 
funktioner som på föregående 
sida.

Här finns även en chattfunktion 
där deltagarna kan chatta med 
varandra.

Tryck på den röda luren för att 
avsluta mötet.



  

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

 

Jävsrutin för Osby kommuns 
förtroendevalda och tjänstepersoner  

Rutin 
 

 

 
 
 

Beslutad av: Kommunledningsgruppen Beslutsdatum: 2020-04-06 
Framtagen av: Robin Skoglund 

Kommunsekreterare 
Dokumentansvarig: Kanslienheten 

Uppdaterad:  Diarienummer:       
  Giltighetstid Tills vidare 



Jävsrutin för Osby kommuns förtroendevalda och 
tjänstepersoner 

Datum 
2020-04-06 

      
       

Sida 
2(6) 

 

 

Innehåll 
1 Inledning .......................................................................... 3 

2 När är någon jävig ........................................................... 3 

3 Jävsgrunder i kommunallagen ....................................... 3 
3.1 Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv .................................................... 3 
3.2 Ställföreträdarjäv .................................................................................. 3 
3.3 Tillsynsjäv ............................................................................................ 4 
3.4 Ombudsjäv........................................................................................... 4 
3.5 Delikatessjäv........................................................................................ 4 
3.6 Dubbla engagemang ............................................................................ 4 

4 Jävsgrunder i förvaltningslagen ..................................... 5 
4.1 Tvåinstansjäv ....................................................................................... 5 

5 Anmälan och överklagande av jäv.................................. 5 

6 Undantag även om jäv föreligger.................................... 5 

7 Komplettering och revidering av rutin............................ 6 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Jävsrutin för Osby kommuns förtroendevalda och 
tjänstepersoner 

Datum 
2020-04-06 

      
       

Sida 
3(6) 

 

 

1 Inledning 
Bestämmelser avseende jävssituationer för förtroendevalda och 
tjänstepersoner regleras i kommunallagen (2017:725) §§ 28–32. I detta 
dokument förkortas lagen fortsättningsvis KL. Jävsbestämmelserna i både 
KL och förvaltningslagen (2017:900) är i många delar likalydande men värt att 
notera är att i förvaltningslagen § 4 framgår det att om en annan lag eller 
förordning innehåller bestämmelser som avviker från vad som sägs i 
förvaltningslagen så ska dessa gälla istället. Detta innebär att 
förvaltningslagens bestämmelser angående jäv inte ska tillämpas i 
kommunala sammanhang. Anmälan och överklagande av jäv behandlas 
vidare under punkten 5. 

2 När är någon jävig 
En förtroendevald eller tjänsteperson anses jävig om han eller hon uppfyller 
någon av jävsgrunderna som anges i KL eller FL. Flera jävsgrunder kan 
ibland bli aktuella i samma situation. Den som är jävig får inte delta i 
handläggningen av ett ärende eller närvara när ett beslut avgörs. Det betyder 
att en jävig person måste lämna platsen för behandling så att det på ett sådant 
sätt försäkras att den jäviga personen inte genom sin närvaro påverkar 
behandlingen av ärendet. 

3 Jävsgrunder i kommunallagen  
I detta avsnitt förklaras kommunallagens fem (5) jävsgrunder. 

3.1 Sakägar-, intresse- och släktskapsjäv 
Jäv föreligger om: 
”Saken angår honom eller henne själv eller någon närstående och om 
ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för personen 
själv eller någon närstående” 
En närstående kan till exempel vara partner, föräldrar eller syskon. Det finns 
dock inte något krav på att släktskap måste finnas för att en person ska ingå i 
närståendebegreppet. Med ”saken angår” avses de fall när man av olika skäl 
har ett erkänt intresse i saken och att denne rättsligt är eller kan uppträda som 
part. Det avser även ägarandelar och betydelse för bolag. Tillexempel om 
någon äger aktier i ett bolag som ärendet avser. 

3.2 Ställföreträdarjäv 
Jäv föreligger om: 

”han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken 
angår eller någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets 
utgång” 

Med ställföreträdare avses bland annat en god man eller förvaltare åt någon 
men avser även någon som har rätt att företräda en viss organisation eller 
företag som till exempel en VD. 
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3.3 Tillsynsjäv  
Jäv föreligger om: 

” ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon 
själv är knuten till” 
All kommunal verksamhet som kommunen själv bedriver omfattas av 
tillsynsjäv. ”Knuten till” avser de situationer då en person deltar vid 
handläggningen av ett tillsynsärende avseende en verksamhet som han/hon 
är ansvarig för men som personen ännu inte tagit befattning med. Till 
exempel när en ny nämndsledamot påbörjar sin tjänstgöring i en nämnd med 
ansvar för både tillsyn och drift. 

3.4 Ombudsjäv 
Jäv föreligger om: 

”han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i 
saken” 
Punkten avser den som mot ersättning biträtt någon eller som ombud har fört 
talan i en sak som sedan handläggs av en nämnd. Bestämmelsen avser dock 
inte om en förtroendevald eller handläggare med anledning av sitt uppdrag 
eller sin anställning tidigare lämnat viss hjälp som serviceåtgärd till den som 
saken berör. 

3.5 Delikatessjäv 
Jäv föreligger om: 
” det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet” 
Bestämmelsen är något av en generalklausul som tillämpas när det av någon 
annan anledning än de andra jävsgrunderna finns någon omständighet som 
ägnar att rubba förtroendet eller opartiskheten för en person. Exempel är om 
någon uppenbart har en relation eller är ovän med en person som en sak 
berör. Då delikatessjäv kan vara mångtydig är en bra tumregel att om det 
finns tvivel om det är jäv eller inte ska man anmäla jäv i ärendet. 
 

3.6 Dubbla engagemang 
Dubbla engagemang inom kommunal verksamhet är tillsynes ingen 
jävsgrund men kan vara komplex i vissa typer av jävssituationer. Till 
exempel är inte en förtroendevald automatiskt jävig om kommunstyrelsen 
beslutar om tilläggsbudgetering för en nämnd där den förtroendevalda sitter i 
båda instanserna enbart för att personen varit med i nämnden och beslutat i 
ärendet. 

Detsamma gäller för en ledamot i ett kommunalt bolag eller stiftelse där 
kommunen utser minst hälften av styrelseledamöterna eller äger hälften av 
aktierna i bolaget. En person kan således vara ledamot i både ett kommunalt 
bolag och kommunstyrelsen och ändå vara med och besluta i ett ärende som 
omfattar bolaget eller stiftelsen där den förtroendevalda är ledamot i. Detta 
undantag gäller dock inte vid myndighetsutövning, då ska ledamoten 
betraktas som jävig.   
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4 Jävsgrunder i förvaltningslagen 
Då jävsbestämmelsena i förvaltningslagen (2017:900) i många delar är 
likalydande bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) ska det i enlighet 
med FL § 4 vara jävsbestämmelsena i KL som tillämpas. Det finns dock en 
jävsgrund som inte regleras i kommunallagen och det är tvåinstansjäv. 

4.1 Tvåinstansjäv  
Jäv föreligger om: 
”han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende 
hos en annan myndighet och till följd av detta redan tagit ställning i frågor 
som myndigheten ska pröva i egenskap av överordnad instans” 
Tvåinstansjäv tillämpas i regel inte inom kommunal förvaltning. Det enda 
undantaget utgörs av en situation där en förtroendevald i sin egenskap av 
kommunal tjänsteinnehavare i ett tidigt skede av en handläggningsprocess 
föredragit eller på ett motsvarande sätt handlagt ärendet. 

5 Anmälan och överklagande av jäv 
Om det finns omständigheter som kan antas utgöra jäv ska personen 
självmant uppge det. Det finns således en skyldighet att personen själv 
meddelar sin chef eller ordförande att det finns skäl för en jävssituation. Om 
en förtroendevald inte själv anser sig vara jävig måste nämnden eller 
fullmäktige avgöra frågan genom majoritetsbeslut. Den som omfattas av 
jävsfrågan får inte delta i en sådan prövning. Endast om det krävs för 
beslutsförheten får den som jävet gäller delta i beslutet (KL 5:47, 6:30) 
Det går inte att överklaga ett beslut avseende jäv förrän i samband med det 
beslut vilket nämnden avgör ärendet. Det går alltså inte att överklaga en 
jävsituation i sak utan överklagandet måste göras i ärendet som helhet. Ett 
nämndbeslut av förberedande karaktär anses inte omfattas av 
jävsbestämmelsena utan sådana beslut prövas i samband med ärendets 
slutgiltiga beslut (KL6:32).  

6  Undantag även om jäv föreligger 
Om jäv föreligger och frågan om opartiskhet uppenbart saknar betydelse ska 
inga konsekvenser medföras. Omständigheterna för att undgå en 
jävssituation görs för varje enskilt fall. Undantag för jäv kan också göras om 
ärendet är av en sådan brådskande art att det inte på något annat sätt kan tas 
ett beslut i ärendet. Det kan till exempel handla om att det inte finns någon 
annan handläggare som kan besluta i ärendet eller om en nämnd inte är 
beslutsmässig om en person omfattas av jäv. Sådana undantag ska tillämpas 
med stor restriktivitet. En tumregel för jävssituationer är att om det finns 
tveksamheter om en person är jävig eller inte ska jäv ändå anmälas i ärendet 
som en försiktighetsåtgärd.  
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7 Komplettering och revidering av rutin 
Utöver denna rutin finns det ytterligare vägledning i ”Jäv i offentlig tjänst” 
utgiven av Statskontoret. Revidering av detta dokument sker vid behov och 
ses över vid inledandet av varje ny mandatperiod för att säkerhetsställa att 
rutinen följer aktuell lagstiftning.       



Vid händelse 
av jäv



- Ledamot/ersättare som deltar på distans och 
anmäler jäv måste tillfälligt lämna mötet under den 
punkt som jävsituationen gäller, genom att avsluta 
Teams-mötet.

- Samtliga deltagare måste kunna se att personen som 
anmält jäv har lämnat sammanträdet och det görs 
genom att trycka på ”de två gubbarna” i högra 
hörnet.



- Här kan man se vilka deltagare som finns med i mötet.

- När ärendet är avslutat bjuder den som är värd för Teams-
mötet in deltagaren till mötet igen genom att trycka på 
”Lägg till personer” och sedan skriva in deltagarens e-post 
adress. 



 

 

 

Instruktioner för hur du anordnar och ansluter till 
ett Microsoft Teams-möte 

 
 

1. Hur bokar jag teamsmöte? 
Teamsmöten bokas enklast i Outlook precis som en vanlig mötesinbjudan. När du 

bokar ett nytt möte väljer du ”Teams-möte” under ”Möte” i den övre listan.  

 

Inbjudan fungerar som ett vanligt möte där du bjuder in deltagare, bestämmer tid 

och bokar rum. På samma sätt uppdaterar du befintliga bokningar.   

 

2. Hur ansluter jag till ett teamsmöte? 
Den enklaste vägen att ansluta till ett Teams-möte är via din Outlook-kalender. I 

mötesbokningen klickar du på ”Anslut till Microsoft Teams-möte”.  



 

Du skickas sedan vidare till Teams där du väljer ”Anslut”. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Hur använder jag kontrollerna i ett teamsmöte? 
I ditt teamsmöte finns en kontrollpanel. 

 

 

1. Kamerasymbolen används för att stänga av och på din kamera.  

2. Mikrofonsymbolen används för att stänga av och på din mikrofon. 

3. Delasymbolen används för att dela skrivbord, dokument eller 

powerpointpresentationer.  

4. De tre punkterna används för att få tillgång till ytterligare inställningar, till 

exempel vilken ljudkälla eller kamera som ska användas. 

5. Konversationssymbolen används för att skicka meddelanden mellan 

mötesdeltagare. 

6. Ikongubbarna används för att se vilka som anslutit sig till mötet.  

 



4. Hur delar jag en Powerpointpresentation i ett 
teams-möte? 

 

När du vill dela Powerpointbilder i ditt teamsmöte klickar du på delasymbolen. Välj 

sedan vilken Powerpoint du vill dela. Om du inte hittar filen du söker kan du klicka på 

bläddra och navigera dig fram till platsen där filen ligger. Presentationen öppnas 

därefter i Teams. Klicka på piltangenterna för att byta bild.   

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Hur byter jag ljudkälla? 
När du vill byta ljudkälla klickar du på de tre punkterna.  
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Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott

- Reviderad instruktion till kommundirektör, daterad 2020-04-03, godkänns. 

Barnkonsekvensanalys

Ärendet påverkar inte barn. 

Sammanfattning av ärendet

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7 kap. 1-2 §§ i 
denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. 
Ansvaret som chef för förvaltningen hindrar inte att vissa eller samtliga 
kommundirektörens operativa funktioner delegeras till en biträdande kommundirektör.

Enligt befintlig instruktion, och enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning, har 
kommundirektören efter samråd med kommunstyrelsens presidium rätt att fatta beslut om 
organisationsförändringar inom kommunens förvaltnings- och ledningsorganisation 
genom att avveckla, inrätta och ändra såväl avdelningar, enheter och områden som 
chefstjänster. Kommundirektören har även enligt denna instruktion rätt att utse en 
biträdande kommundirektör. 

Kommundirektören har beslutat om mindre förändring på kommunstyrelseförvaltningen 
som började gälla den 6 februari 2020 där Johanna Lindhe utsågs till administrativ chef 
och ansvarar för kanslichef, miljö- och byggchef, tillväxt- och utvecklingsenheten. Enligt 
den organisationen som rådde tidigare var kommundirektör ansvarig för kanslichefen, och 
miljö- och byggchef, men just kanslichefstjänsten angavs specifikt i instruktionen till 
kommundirektör och enligt denna ska kommundirektören ha medarbetar- och lönesamtal 
med dessa tjänstepersoner. På grund av organisationsförändringarna har detta ändrats i 
den föreslagna instruktionen till kommundirektör och ändringar har markerats med gul 
och/eller överstruken text.

http://www.osby.se/
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På grund av den rådande situationen med coronaviruset, covid-19, har kommundirektören 
även beslutat om att utse ytterligare en biträdande kommundirektör under en begränsad 
tid. Då situationen är unik för hela samhället anses det vara av vikt att utse ytterligare en 
biträdande kommundirektör som träder in om kommundirektören och den tills vidare 
utsedda biträdande kommundirektören inte har möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter.
Administrativ chef, Johanna Lindhe, utsågs därför till andre biträdande kommundirektör 
från och med den 23 mars 2020 till och med den 31 maj 2020, detta i enlighet med 
reglementet för Osby kommuns nämnder för mandatperioden 2019-2022. 

Eftersom tillsättandet av biträdande kommundirektör även omnämns i instruktionen till 
kommundirektör föreslås det att det även där förtydligas kring möjligheten att utse flera 
biträdande om det uppstår kris eller annan samhällsstörning sker, som en komplettering 
till kommunstyrelsens reglemente. Även detta har ändrats i den föreslagna instruktionen 
till kommundirektör och ändringar har markerats med gul text.

Beslut avseende organisationsförändringen och andre biträdande kommundirektör 
beslutades på delegation av kommundirektören, Petra Gummesson, och har anmälts till 
och godkänts av kommunstyrelsen.

Instruktionen till kommundirektören ska därför förtydligas och revideras. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Instruktion till kommundirektör – Tillägg avseende kris eller annan 
samhällsstörning och organisationsförändring”, daterad 2020-04-03, från kanslichef Amra 
Eljami och administrativ chef Johanna Lindhe.

Skrivelse ”Instruktion till kommundirektör”, daterad 2020-04-03, med förslag till 
förändringar. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen

Johanna Lindhe Amra Eljami 
Administrativ chef Kanslichef 



     
Beslutad av: Kommunstyrelsen Beslutsdatum: 2018-06-21, § 125
Framtagen av: Kanslichef, Amra Eljami Dokumentansvarig: Kommunstyrelsen
Uppdaterad: KS 2019-11-25, § 201 Diarienummer: KS/2019:296
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1 Inledning
Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag (2017:725) i kraft. Enligt 7 
kap. 1-2 §§ i denna lag ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha 
den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 
som finns under kommunstyrelsen. Ansvaret som chef för förvaltningen 
hindrar inte att vissa eller samtliga kommundirektörens operativa funktioner 
delegeras till en biträdande kommundirektör.

I denna instruktion fastställs hur kommundirektören ska leda förvaltningen 
under kommunstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. I 
instruktionen tydliggörs det vem av kommunstyrelsen eller 
kommundirektören som ska se till att olika uppgifter utförs, vem som ska 
hålla i interna och externa kontakter i vissa frågor, kommundirektörens 
uppdrag och arbetsuppgifter i relation till förvaltningscheferna, inom vilka 
ramar kommundirektören anställer personal med mera.

Syftet med denna instruktion är att förtydliga och kartlägga 
uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och kommundirektören samt 
skapa en förtroendeingivande och trygg samverkan mellan de 
förtroendevalda och kommundirektören.

2 Rollfördelning

2.1 Förtroendevalda och tjänstemän
De förtroendevalda styr genom att besluta om mål och riktlinjer för 
kommunens verksamheter, verksamheternas kvalitet och omfattning, tilldela 
ekonomiska ramar för dessa, följa upp och utvärdera verksamheterna mot 
uppställda mål och riktlinjer samt om den politiska organisationen i 
kommunen.

Kommunens tjänstepersoner har ansvaret för att de lagar, förordningar och 
andra regelverk som gäller för verksamheten följs och de politiska beslut 
som fattas av den politiska organisationen verkställs i enlighet med beslutade 
ml och riktlinjer samt inom ekonomiska ramar.

3 Uppdrag

3.1 Kommundirektör
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson, ansvarig inför 
kommunstyrelsen och chef över förvaltningscheferna. Av 
kommunfullmäktige antagen värdegrund, vision, målområden och 
fullmäktigemål ska ligga till grund för kommundirektörens arbete.

Kommundirektören är ytterst ansvarig för verkställigheten av alla politiska 
beslut. Kommundirektören är särskilt ansvarig för att lägga förslag till 
kommunstyrelsen och verkställa kommunstyrelsens beslut.
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Kommundirektören ansvarar för att kommunen har en effektiv och 
ändamålsenlig organisation och sköts utifrån ett helhetsperspektiv. 
Kommundirektören ska arbeta med stor integritet med avseende på 
information och underlag för beslut till de förtroendevalda som representerar 
såväl majoritet som minoritet.

I kommundirektörens uppgift ingår att:

 klara ut principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering 
och kontroll,

 fastställa en ledningsorganisation och ansvara för dess 
kompetensutveckling,

 verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner.

3.2 Utveckling av kommunens verksamheter och av kommunen
I samverkan med kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 
presidium har kommundirektören en drivande roll för att utveckla och 
effektivisera kommunens organisation och verksamhet. Kommundirektören 
har också en viktig roll i utvecklingen av kommunen som geografiskt 
område. 

3.3 Externa kontakter
Kommundirektören har en viktig utåtriktad roll som ambassadör för 
kommunen i förhållande till externa parter. Denna uppgift ska utföras i nära 
samarbete med kommunstyrelsens presidium. 

Kommundirektören har, tillsammans med kommunal-/oppositionsråden, ett 
övergripande ansvar för att Osby kommun är representerad på ett 
ändamålsenligt sätt i lokala, regionala, nationella och internationella 
sammanhang och företräder kommunen i strategiska och 
kommunövergripande frågor i dessa sammanhang, om inte kommunal-
/oppositionsråd eller någon annan inom den politiska organisationen har 
detta ansvar. 

3.4 Massmedia
I kommundirektörens uppdrag ingår att skapa den öppenhet och transparens i 
bemötandet av massmedia som gäller med utgångspunkt från 
offentlighetsprincipen. Kommundirektören är ansvarig för kontakterna med 
massmedia i de frågor som rör kommunstyrelsens förvaltning, men har också 
ansvaret för att hela den kommunala organisationen strävar efter goda 
massmedierelationer, är tillgängliga och tydliga samt lämnar fullständiga och 
korrekta uppgifter. 
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3.5 Uppföljning
Uppföljning av kommundirektörens uppdrag ska göras vid 
utvärderingssamtal med kommunstyrelsens ordförande. Det ska också, 
tillsammans med andra lönekriterier, utgöra underlag för lönesamtal.

3.6 Biträdande kommundirektör/er
Kommundirektören kan utse en biträdande kommundirektör. 

Kommundirektören kan vid kris eller annan samhällsstörning utse ytterligare 
biträdande kommundirektör som träder in i kommundirektörens och 
biträdande kommundirektörens ställe om dessa är på grund av kris eller 
annan samhällsstörning förhindrade att genomföra sina arbetsuppgifter. 
Dennes uppdrag varar så länge kommundirektören finner lämpligt under kris 
eller annan samhällsstörning, dock högst sex (6) månader i taget från 
beslutdatum med möjlighet till förlängning. Om den ytterligare utsedda 
kommundirektören träder i de övrigas ställe ska denne följa och omfattas av 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Vad som anges i denna instruktion angående kommundirektör gäller även 
biträdande kommundirektör, och vid kris eller annan samhällsstörning 
ytterligare utsedd biträdande kommundirektör, när denne träder i 
kommundirektörens ställe.

3.7 Krisberedskap
När en kris eller annan samhällsstörning inträffar är det av största vikt att 
kommunledningen snabbt kan fatta beslut och vidta åtgärder för att minimera 
konsekvenserna av krisen/störningen samt att leverera en korrekt lägesbild 
och beslutsstöd till den politiska ledningen. Det behöver finnas en, i förväg 
fastställd och övad, krisledningsorganisation.

Kommundirektören har i uppgift att besluta om hur kommunens arbete med 
krisberedskap ska planeras samt hur det ska organiseras och hur 
organisationen ska utbildas och övas i enlighet med gällande lagstiftning och 
överenskommelser med andra aktörer i krisberedskapssystemet.

Kommundirektören leder kommunens krisledningsgrupp och ansvarar för att 
den politiska ledningen får en korrekt lägesbild och beslutsunderlag i 
samband med en kris eller samhällsstörning. 

4 Arbetsuppgifter mot politiska organ

4.1 Kommunstyrelsen och dess utskott

4.1.1 Beredning
Kommundirektören ansvarar för beredning av samtliga ärenden till 
kommunstyrelsen och dess utskott men kan delegera detta till en biträdande 
kommunchef, en förvaltningschef eller annan tjänsteperson.
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4.1.2 Föredragningar
Kommundirektören ansvarar för föredragningar i kommunstyrelsen och dess 
utskott men kan delegera detta till en biträdande kommunchef, en 
förvaltningschef, eller annan tjänsteperson.

4.1.3 Närvaro- och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen och 
dess utskott. 

4.1.4 Initiativ
En naturlig del av kommundirektörens uppdrag är att ta erforderliga initiativ, 
till exempel för att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin så kallade 
uppsiktsplikt, enligt kommunallagen (2017:725), över kommunal 
verksamhet som bedrivs i av kommunen hel- och delägda aktiebolag, 
stiftelser, föreningar och de kommunalförbund kommunen är medlem i.

4.1.5 Kommunfullmäktige
Kommundirektören ska närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden om 
och när kommunfullmäktiges ordförande begär det. 

5 Arbetsuppgifter mot förvaltningar

5.1 Kommunstyrelseförvaltningen

5.1.1 Förvaltningsledning
Kommundirektören är chef för kommunstyrelseförvaltningen och har under 
kommunstyrelsen det övergripande budget-, personal- och 
verksamhetsansvaret för kommunstyrelseförvaltningen.

Kommundirektören anställer och entledigar, efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium, såväl ekonomi-, HR, kansli- administrativ- 
samt räddningschef. Kommundirektören är även lönesättande chef och 
ansvarar för medarbetar- och lönesamtal med ekonomi-, HR, kansli- 
administrativ- och räddningschef. 

5.1.2 Organisationsförändringar
Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning, rätt att 
fatta beslut om organisationsförändringar inom 
kommunstyrelseförvaltningen.

5.1.3 Samordning och samverkan
Kommundirektören ansvarar för att samordning och samverkan sker inom 
och mellan förvaltningens olika verksamheter i syfte att verkställa politiska 
beslut samt att utveckla strategiska kommunövergripande uppgifter. 

5.1.4 Delegeringsbeslut och attesträtt
Kommundirektörens rätt att fatta övriga beslut framgår av gällande 
delegeringsordning för kommunstyrelsen. Kommundirektörens attesträtt 
framgår av kommunens attestregler.
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5.2 Övriga nämnder och förvaltningar

5.2.1 Närvaro- och yttranderätt
Kommundirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga 
nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens 
presidium. Berörd nämndordförande och förvaltningschef ska informeras i 
förväg.

Kommundirektören ska bistå kommunstyrelsen i den uppsikt över 
nämndernas verksamhet som styrelsen har enligt kommunallagen 
(2017:725).

5.2.2 Kommundirektören och förvaltningscheferna
Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och ansvarar för 
anställning och entledigande av dessa, efter samråd med presidiet i aktuell 
nämnd. Kommundirektören är även lönesättande chef och ansvarar för 
medarbetar- och lönesamtal med förvaltningscheferna.

Kommundirektören ansvarar för att förvaltningscheferna i sina uppdrag 
beaktar och samordnar kommunövergripande frågor avseende såväl 
strategiska, verksamhetsmässiga som ekonomiska frågor och uppgifter.

Förvaltningscheferna ansvarar dock för sina verksamheter gentemot 
respektive nämnd.

5.2.3 Organisationsförändringar
Kommundirektören har, enligt kommunstyrelsens delegationsordning och 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium, rätt att fatta beslut om 
organisationsförändringar inom kommunens förvaltnings- och 
ledningsorganisation genom att avveckla, inrätta och ändra såväl 
avdelningar, enheter och områden som chefstjänster.

5.2.4 Samordning och samverkan mellan förvaltningschefer
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan 
förvaltningschefer i syfte att verkställa politiska beslut samt att utveckla 
strategiska kommunövergripande uppgifter.

6 Arbetsuppgifter mot av kommunen hel- och delägda 
aktiebolag, kommunalförbund och övriga organ

6.1 Hel- och delägda aktiebolag

6.1.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan de verkställande 
direktörerna i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen och 
kommunledningen. 
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6.1.2 Anställning av bolagschefer
Kommundirektören ansvarar, i samråd med respektive bolags styrelse och 
kommunstyrelsens presidium, för att bereda anställning av verkställande 
direktör i de av kommunen hel- och delägda aktiebolagen.

6.1.3 Ledarskapsutveckling
De verkställande direktörerna i de av kommunen hel- och delägda 
aktiebolagen kan ingå i kommundirektörens ledningsgrupp och kallas till 
dess möten och/eller andra sammankomster.

6.2 Kommunalförbund

6.2.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan 
förbundsledningen i de kommunalförbund som kommunen är medlem i och 
kommunledningen. 

6.3 Övriga organ

6.3.1 Samordning
Kommundirektören ansvarar för att samordning sker mellan 
kommunledningen och ledningen för andra organ kommunen har intresse i, 
såsom föreningar och stiftelser.
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