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1 Upprop och protokollets justering, kl. 10.00 – 10.10

2 Godkännande av dagordning, kl.10.00 – 10.10

3 Anmälningar, kl. 10.00-10.10

4 Anmälning av delegationsbeslut, kl. 10.00 – 10.10

5 Information, kl. 10.10 – 10.45

- Information framtida energibolag, ordförande Niklas Larsson

- Information från kommundirektören

- Information från förvaltningschef Emma Frostensson
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6 Information svenskt näringsliv, Johan Dalén, kl. 10.45 -11.15 
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12 Borgensram för de kommunala bolagen fr o m 2022, ekonomichef Gunnar Elvingsson, 
kl.13.15 – 14.00

13 Borgensavgift för de helägda kommunala bolagen fr o m 2022, ekonomichef Gunnar 
Elvingsson, kl.13.15 – 14.00

14 Utdelning från de helägda kommunala bolagen, ekonomichef Gunnar Elvingsson, 
kl.13.15 – 14.00
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projektledare Lennart Erfors, kl. 14.20 – 15.00

17 Cirkulationsplats RV15-Källsvedsvägen, förvaltningschef Mathias Karlsson, kl. 15.00 – 
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18 Arbetsmiljöpolicy, Osby kommun, HR-chef Anna Olsson, kl.15.10 – 15.40
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FAV Ledningssystem för socialtjänstens individ och 
familjeomsorg
Dnr KS/2021:240 750  

Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen 

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänstens 
individ och familjeomsorg antas

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad Barnkonsekvensanalys, daterad 2021-10-06. 

Sammanfattning av ärendet

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:9, Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft den l januari 2012, framgår det att all 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS, ska inrätta ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med ett ledningssystem är att 
systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Med 
stöd av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt vid rätt 
tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden eller avvikelser från 
de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter.

Med anledning av omorganisationen 1 april 2021 krävs att Kommunstyrelsen antar 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänstens individ och 
familjeomsorg. 

Beslutsunderlag

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänstens individ och 
familjeomsorg, daterat 2021-10-04.
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1 Bakgrund 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 – 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att 

socialtjänsten ska inrätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Syftet med det är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra 

kvaliteten i verksamheten. Definitionen på kvalitet är att verksamheten 

uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter. 

2 Syfte 

Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna 

utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.  Ledningssystemet ska 

möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt vid rätt tillfälle. Det ska 

även förebygga att det inträffar missförhållanden eller avvikelser från de 

krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter.  

Med stöd av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna; 

• planera 

• leda 

• kontrollera 

• följa upp 

• utvärdera 

• förbättra verksamheten 

3 Ansvarsfördelning  

Aktuellt ledningssystem omfattar socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

inom Arbete och välfärdsförvaltningen som lyder under Kommunstyrelsen.  

3.1.1 Nämndens ansvar 

• Övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet samt 

ansvar för ledningssystemets uppbyggnad och omfattning. 

• Följa upp förvaltningarnas arbete med det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

• Formulera mål för nämndernas verksamheter. 

3.1.2 Förvaltningschefens ansvar 

• Ansvara för förvaltningens utvecklings‐ och kvalitetsarbete.  

• Ansvara för förvaltningens övergripande egenkontroll vilket innebär 

att intern kontroll av verksamheten sker systematiskt och 

kontinuerligt. 

• I samråd med enhetschefer leda utvecklings- och kvalitetsarbete och 

med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten. 

• I samråd med enhetschefer och socialt ansvarig samordnare 

formulera mål för verksamheterna.  
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• Vidta åtgärder för att säkerställa verksamhetens kvalitet inom 

förvaltningen.  

3.1.3 Enhetschefens ansvar 

• Driva enhetens utvecklings‐ och kvalitetsarbete och med stöd av 

ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. 

• Säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar enligt 

processer och rutiner i ledningssystemet. 

• I samråd med förvaltningschef och socialt ansvarig samordnare 

formulera mål för verksamheten.  

• Göra riskbedömningar. 

• Vidta åtgärder för att säkerställa verksamhetens kvalitet inom 

enheten.  

• Att introduktion av nyanställda medarbetare sker på ett säkert sätt. 

• Samverka med interna och externa aktörer för en kvalitativ 

socialtjänst. 

3.1.4 Socialt ansvarig samordnares ansvar 

• Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, tillse att det finns ett 

uppdaterat ledningssystem för förvaltningens socialtjänst. 

• Tillsammans med ansvariga chefer leda och driva utvecklings- och 

kvalitetsarbete och med stöd av ledningssystemet planera, leda, 

kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

• I samråd med förvaltningschef och enhetschefer formulera mål för 

verksamheten.  

• Samordna introduktion av nyanställd personal enligt rutin.  

• Upprätta och uppdatera riktlinjer och rutiner. 

• Hålla sig uppdaterad kring författningar, styrdokument och 

vetenskapliga rön som gäller för socialtjänsten. 

• Utreda avvikelser i verksamheten samt besluta om lex Sarahrapporter 

ska skickas vidare till IVO. Sammanställa och analysera avvikelser 

samt lämna förslag på åtgärder för att säkra verksamhetens kvalitet.  

• Utföra loggkontroller och journalgranskning. 

• Utreda om misstanke finns om obehörig åtkomst till journal. 

• Sammanställa kvalitetsberättelse. 

3.1.5 Medarbetarens ansvar 

• Medverka till att den verksamhet som bedrivs är av god kvalitet. 

• Ansvara för att arbeta enligt upprättade processer, riktlinjer, rutiner 

och i enlighet med gällande delegationsordning samt återkoppla när 

dessa inte fungerar. 

• Aktivt medverka i utbildning och handledning. 
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• Rapportera avvikelser i verksamheten.  

4 Kvalitet – utgångspunkten för ledningssystemet 

Kvalitet är ofta kopplat till värderingar, synsätt och förhållningssätt. Vad 

som är kvalitet förändras över tid, bland annat när samhällets och 

medborgarnas behov och förväntningar förändras. Med anledning därav kan 

kvalitet endast uppnås i en verksamhet som har förmåga att förändras och 

utvecklas utifrån nya kvalitetskrav.  

Att uppfylla lagens krav är en förutsättning för att leverera tjänster av god 

kvalitet och är grunden för att vår verksamhet ska vara rättssäker.  

SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvalitet i verksamheten 

systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Definitionen av 

kvalitet utgör därmed grunden för både hur ledningssystemet ska byggas upp 

samt för det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet.  

I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd definieras kvalitet som ”att en 

verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 

lagar och andra förskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 

service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd 

av sådana förskrifter.”  

I Socialtjänstlagens 3 kap. 3§ (SoL) står det att insatser inom socialtjänsten 

ska vara av god kvalitet, att för utförande av socialnämndens uppgifter ska 

det finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvalitet i 

verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

Ytterligare mål för socialtjänstens verksamhet regleras i SoL 1 kap. 1§ där 

det anges att verksamheten ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet.  

Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram 

ett antal kvalitetsindikatorer som beskriver vad god kvalitet är i 

socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamhetens 

kvalitet är en följd av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar, 

föreskrifter) som beslutats samt att de: 

 

• bygger på̊ respekt för den enskildes självbestämmande och integritet  

• utgår från helhetssyn på̊ den enskildes situation, är samordnade och 

präglade av kontinuitet  

• är kunskapsbaserade och effektivt utförda  

• är tillgängliga  

• är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i 

myndighetsutövning 

 

Utöver SoL styrs verksamheterna av Lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

Förvaltningslagen (FL) samt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). För 

att förstå och tolka ett krav eller ett mål i en lag kan lagens förarbeten ge 

vägledning. Allmänna råd, handböcker, nationella riktlinjer, vägledningar 

och andra publikationer från Socialstyrelsen kan även de vara ett stöd.  
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5 Ledningssystemets olika delar 

5.1 Processer och rutiner 

Den som bedriver verksamhet ska identifiera, beskriva och fastställa de 

processer som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. En process 

är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett 

resultat. För varje process ska socialtjänsten; 

• identifiera de aktiviteter som ingår 

• bestämma aktiviteternas inbördes ordning 

• utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet 

En rutin ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska 

utföras och hur ansvarat för utförandet är fördelat. 

Processer och rutiner som krävs för att säkerställa kvaliteten tas fram och 

hålls organiserade på ett sådant sätt att medarbetare lätt kan hitta dem.  

Identifierade processer; 

5.1.1 Barn och familjeenheten 

Process Rutin Gäller för Rutin finns 

Handläggning- 

placerade barn 

Placerad barns 

skolgång 

Socialsekreterare 

Förskola och 

skola 

Gemensam mapp 

Handläggning – 

våld i nära 

relationer 

Rutin våld i nära 

relationer 
Socialsekreterare  Gemensam mapp 

Mottagning av 

anmälningar 

Aktualisering och 

förhandsbedömning 

Socialsekreterare, 

1:e 

socialsekreterare, 

enhetschef, 

administratörer 

Gemensam mapp 

Verkställan av 

interna 

öppenvårdsinsatser 

Uppstart och 

uppföljning av 

interna 

öppenvårdsinsatser 

Socialsekreterare, 

1:e 

socialsekreterare, 

behandlare 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande 

händelser 

Avvikande 

händelser och 

risker kopplat till 

verksamhetens 

kvalitet 

All personal inom 

socialtjänst 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande 

händelser 

Lex Sarah All personal inom 

socialtjänst 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande 

händelser 

Synpunkter och 

klagomål 

All personal inom 

socialtjänst 

Gemensam mapp 
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5.1.2 Vuxenenheten 

Missbruk/våld i nära relationer 

Process Rutin Gäller för Rutin finns 

Handläggning 

missbruk/beroende  

Rutin vid 

omedelbart 

omhändertagande 

Socialsekreterare Gemensam mapp 

Handläggning - socialt 

boende  

Rutin vid bistånd 

i form av socialt 

boende 

andrahand 

Socialsekreterare Gemensam mapp 

Handläggning - socialt 

boende 

Rutin vid bistånd 

i form av socialt 

boende i akuta 

situationer 

Socialsekreterare Gemensam mapp 

Handläggning - socialt 

boende 

Rutin misskötsel 

i socialt boende 

Socialsekreterare Gemensam mapp 

Handläggning – våld i 

nära relationer 

Rutin våld i nära 

relationer  

Socialsekreterare Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Avvikande 

händelser och 

risker kopplat till 

verksamhetens 

kvalitet 

All personal 

inom socialtjänst 
Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Lex Sarah All personal 

inom socialtjänst 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Synpunkter och 

klagomål 

All personal 

inom socialtjänst 

Gemensam mapp 

 

Ekonomiskt bistånd 

Process Rutin Gäller för Rutin 

finns 

Handläggning 

ekonomiskt bistånd 

Anvisning till 

Osby kommun 

Kompetensa  

Socialsekreterare/ 

arbetsmarknadshandläggare 

Gemensam 

mapp 

Handläggning 

ekonomiskt bistånd 

Rutin 

sjukprocessen 
Socialsekreterare/ 

arbetsmarknadshandläggare 
Gemensam 

mapp 

Handläggning 

ekonomiskt bistånd - 

återkrav 

Rutin återkrav Socialsekreterare Gemensam 

mapp 

Handläggning 

ekonomiskt bistånd - 

utsluss 

Rutin vid 

bistånd i form 

av socialt 

boende 

andrahand 

Socialsekreterare Gemensam 

mapp 

Handläggning 

ekonomiskt bistånd - 

utsluss 

Rutin vid 

bistånd i form 

av socialt 

boende i akuta 

situationer 

Socialsekreterare Gemensam 

mapp 
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Handläggning 

ekonomiskt bistånd - 

utsluss 

Rutin 

misskötsel i 

socialt boende 

Socialsekreterare Gemensam 

mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Avvikande 

händelser och 

risker kopplat 

till 

verksamhetens 

kvalitet 

All personal inom 

socialtjänst 

Gemensam 

mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Lex Sarah All personal inom 

socialtjänst 

Gemensam 

mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Synpunkter 

och klagomål 

All personal inom 

socialtjänst 

Gemensam 

mapp 

 

5.1.3 Familjehuset 

Process  Gäller för Rutin finns 

Verkställan av interna 

öppenvårdsinsatser 

Uppstart och 

uppföljning av 

interna 

öppenvårdsinsatser 

Socialsekreterare, 

1:e 

socialsekreterare, 

behandlare 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Avvikande 

händelser och 

risker kopplat till 

verksamhetens 

kvalitet 

All personal 

inom socialtjänst 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Lex Sarah All personal 

inom socialtjänst 

Gemensam mapp 

Rapportering av 

avvikande händelser 

Synpunkter och 

klagomål 

All personal 

inom socialtjänst 

Gemensam mapp 

 

5.2 Samverkan 

Flera av de som kommer i kontakt med våra verksamheter har 

sammansatt problematik som kräver insatser från olika aktörer. Att vi 

samarbetar och samverkar internt och externt med andra myndigheter och 

aktörer är i dessa fall en förutsättning för att individer ska kunna få den hjälp 

och det stöd som svarar mot behoven. De formaliserade interna och externa 

samverkansformerna har som syfte att stärka kvaliteten avseende bland annat 

individuellt inriktade insatser, allmänt inriktade insatser och strukturinriktade 

insatser. 

Den som bedriver socialtjänst ska identifiera de processer där samverkan 

behövs för att säkra kvalitén på verksamheten. Föreskrifternas krav på att 

identifiera, beskriva och fastställa processer för samverkan gäller inom 

organisationen, det vill säga mellan olika enheter och mellan olika 

personalgrupper, men även hur samverkan med externa aktörer ser ut.  

5.3 Personal- och kompetensförsörjning 

Att personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna 

medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård och omsorg. Utan rätt 

kompetens har personalen inte förutsättningar att fullgöra sin 



Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Datum 

2021-10-04 
   Sida 

9(11) 

 

 

rapporteringsskyldighet eller i övrigt delta i kvalitetsarbetet. För att den som 

bedriver verksamheten ska kunna utveckla och säkra kvaliteten krävs en 

planering för personalförsörjning och kompetensutveckling.  

Vid det årliga medarbetarsamtalet gör ansvarig chef tillsammans med 

medarbetaren en individuell plan för kompetensutveckling/kompetensbehov. 

Nyanställda erbjuds introduktion och mentorskap enligt rutin.  

5.4 Systematiskt förbättringsarbete 

För att säkerställa att ledningssystemet är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt 

krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete.  

 

Bilden, tagen ur Socialstyrelsens handbok för tillämpning av föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, visar 

grunden i uppbygganden av ett ledningssystem samt det systematiska 

förbättringsarbetet. De inre pilarna visar på de olika fasernas tidsordning och 

att kvalitetsarbete är något som pågår hela tiden. De långa pilarna visar på att 

utveckling och förbättring av verksamhetens processer och rutiner kan 

behövas under varje fas (planering, genomförande och utvärdering). 

Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras blir ett ledningssystem 

aldrig färdigt. 

5.4.1 Riskanalyser 

Genom att göra riskanalyser arbetar den som bedriver verksamhet 

förebyggande. Det handlar om att identifiera händelser som skulle kunna 

inträffa och som gör att verksamheten inte lever upp till de krav på kvalitet 

som gäller. Där risker uppmärksammas ska åtgärder sättas in.  

5.4.2 Egenkontroll 

Den som bedriver verksamhet ska utöva egenkontroll. Det innebär att 

systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. 

Egenkontrollen innebär även en kontroll av att verksamheten bedrivs enligt 

de processer och rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet. 

Egenkontroll kan bedrivas som en intern granskning av att verksamheten 

uppnår ställda krav och mål. Socialstyrelsen allmänna råd ger vägledning om 

vad egenkontrollen kan innefatta. 

Egenkontroll inom socialtjänstens individ och familjeomsorg innefattar; 

• Öppna jämförelser 



Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
Datum 

2021-10-04 
   Sida 

10(11) 

 

 

• Brukarundersökningar 

• Checklistor som ska besvaras av ansvarig chef med koppling till 

verksamhetens kvalitet.  

• Dokumentationsgranskning 

• Sammanställning och analys av avvikelser  

5.4.3 Utredning av avvikelser 

En avvikelse uppstår om en verksamhet inte når upp till kvalitet, det vill säga 

inte lever upp till de krav och mål som finns i lagar, föreskrifter och beslut. 

En avvikelse uppstår även om personal inte arbetar efter de processer och 

rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet. Rutiner för 

avvikelsehantering finns.  

Rapporteringsskyldighet av missförhållanden – lex Sarah 

Alla som fullgör uppgifter inom socialtjänsten omfattas av en 

rapporteringsskyldighet. Det innebär att de som fullgör uppgifter måste 

rapportera om de uppmärksammar eller får kännedom om ett 

missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande som rör den som 

får eller kan komma i fråga för insatser inom verksamheten. Dessa rapporter 

ska utredas (lex Sarah).  

Alla rapporter enligt lex Sarah redovisas för ansvarig nämnd.  

Synpunkter och klagomål 

Den som bedriver verksamhet ska ta emot och utreda synpunkter och 

klagomål på verksamhetens kvalitet. Synpunkter avser förslag på 

förbättringar medan klagomål är att någon klagar på att verksamhetens 

kvalitet inte är uppnådd. Utredningen ska leda till ett ställningstagande till 

om det förekommit en avvikelse i verksamheten. I Osby kommun finns 

information om synpunkts- och klagomålshantering på hemsidan. 

Avvikelser och risker kopplat till verksamhetens kvalitet 

All personal ska utöver lex Sarah-rapporter även anmäla övriga avvikande 

händelser och risker kopplat till verksamhetens kvalitet. Rutin för detta finns. 

En avvikande händelse innebär ett avsteg från verksamhetens kvalitet. En 

risk är ett tänkbart avsteg från verksamhetens kvalitet.  

Sammanställning och analys 

Det räcker inte att enbart utreda inkomna avvikelser för sig utan de ska 

sammanställas och analyseras. Detta för att den som bedriver verksamheten 

ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 

kvalitet. Det systematiska arbetet med sammanställning och analys görs två 

gånger per år och redovisas då för ansvarig nämnd.   

5.4.4 Förbättrande åtgärder samt förbättring av processer och rutiner 

Beroende på resultaten av riskanalyser, egenkontroller, utredning av 

avvikelser och sammanställning och analys av inkomna rapporter, 

synpunkter och klagomål ska den som bedriver verksamhet vidta de åtgärder 

som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.  

Visar det sig att de processer och rutiner som finns i ledningssystemet inte är 

ändamålsenliga för att verksamheten ska uppnå kvalitet ska de förbättras.  
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6 Dokumentationsskyldigheten 

Verksamheten ska dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Kravet på 

dokumentation gäller alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet, så väl 

ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska 

förbättringsarbetet. Det innebär att fastställda processer, riktlinjer och rutiner 

ska var dokumenterade. Det innebär även att arbete med att planera och 

utföra riskanalyser, egenkontroller och hantera synpunkter, klagomål och 

rapporter ska dokumenteras samt vilka förbättrande åtgärder som framkomna 

avvikelser har lett till.   

Dokumentation, planering, åtgärder och uppföljning sker i kommunens 

verksamhetssystem. Förvaltningen ska varje år ta fram en 

verksamhetsberättelse för året och en verksamhetsplan för nästkommande år. 

Varje förvaltning ansvarar även för att ta fram en kvalitetsberättelse. 
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Barnkonsekvensanalys
FAV Ledningssystem för socialtjänstens individ och familjeomsorg
Dnr KS/2021:240 750

Vilka barn berör ärendet och hur?
Barn som kommer i kontakt med socialtjänstens individ och 
familjeomsorg. 
Barn till vuxna som kommer i kontakt med socialtjänstens individ och 
familjeomsorg. 
Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna 
utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Med stöd av 
ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, 
leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt 
sätt vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar 
missförhållanden eller avvikelser från de krav och mål som gäller för 
verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Med ett funktionellt 
ledningssystem säkerställs att Osby kommun har en socialtjänst som 
levererar stöd och insatser till barn och deras föräldrar som håller god 
kvalitet och lever upp till lagar och föreskrifter och når uppsatta mål för 
verksamheten. 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Nej, ärendet avser styrdokument på övergripande nivå. 



Osby kommun
Datum
2019-10-02

     
     

Sida
2(2)

Vilket beslut vore bäst för barnet?

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 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@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

FAV Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning
Dnr KS/2021:297 615  

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen 

- Huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning antas under förutsättning att 
samma beslut fattas i Barn- och utbildningsnämnden. 

Barnkonsekvensanalys

Se bifogad barnkonsekvensanalys. 

Sammanfattning av ärendet

Alla barn, unga och vuxna i Osby kommun ska få sitt behov av studie- och 
yrkesvägledning tillgodosett. En systematisk och kvalitativ studie-och yrkesvägledning 
bidrar till bättre kunskaper om arbetslivet och ökar kommuninvånarnas valkompetens. Det 
kan i sin tur stärka studiemotivationen, ge ökad kunskap om studie- och yrkesval, färre 
avhopp/byten på gymnasieskolan/vuxenutbildningen samt bidra till fler kontakter på 
arbetsmarknaden och möjligheter till en högre utbildning.

Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning omfattar alla skolformer. 
 
Syftet med huvudmannaplanen är att tillgodose kommuninvånarnas rätt till studie- och 
yrkesvägledning i både generell och individuell bemärkelse. Målsättningen är att 
ge kommuninvånarna möjligheten till god självkännedom, medvetenhet samt en utvecklad 
valkompetens inför framtida studie- och yrkesval. Huvudmannaplanen ska utgöra en 
grund för verksamheternas planering av studie- och yrkesvägledning. 
 
Långsiktiga mål 

 Ökad andel behöriga elever till de nationella programmen och ökad andel med 
examen från gymnasieskola och vuxenutbildningen. 

 Erbjuda en kvalitativ, likvärdig, långsiktig och systematisk studie- och 
yrkesvägledning från förskola till vuxenutbildning. 

 Bidra till kommunens övergripande mål att halvera kostnaderna för ekonomiskt 
bistånd fram till 2030. 

http://www.osby.se/
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Till huvudmannaplanen finns två bilagor, sida sex och sju, dessa beskriver redan 
beslutade målområden och nämndsmål samt av förvaltningarna beslutade 
verksamhetsmål.  

Beslutsunderlag

- Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning

 

Beslutet skickas till 

Rektor Marie Olsson

Förvaltningschef Emma Frostensson

Förvaltningschef Eva Andersson 

Petra Gummesson Emma Frostensson 
Kommundirektör Förvaltningschef Arbete- och 

välfärdsförvaltningen 
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Barnkonsekvensanalys
FAV Huvudmannaplan studie- och yrkesvägledning
Dnr KS/2021:297 615

Vilka barn berör ärendet och hur?
Alla barn och unga i Osby kommun.
Detta styrdokument ska syfta till att sätta ramarna för en mer systematisk 
och kvalitativ studie-och yrkesvägledning. Det i sin tur bidrar till bättre 
kunskaper om arbetslivet och ökar barn och ungas valkompetens. 
Ambitionen är att öka barn och ungas studiemotivationen vilket ska bidra 
till en ökad andel behöriga elever till de nationella programmen, ökad 
andel med examen från gymnasieskola, färre avhopp/byten på 
gymnasieskolan. 
Huvudmannaplanen ska även stärka studie- och yrkesvägledning till vuxna 
vilket ska bidra till högre utbildning och fler i arbete. Det innebär att fler 
barn har föräldrar som går till arbetet varje dag, vilket är gynnsamt för 
hela familjen och framförallt barnen. 
 

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
Har ej gjorts i samband med övergripande styrdokument. Barn och unga bör 
involveras i den fortsatta processen och vid implementering. 
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Vilket beslut vore bäst för barnet?
Antagande av en huvudmannaplan är det bästa beslutet för barnet. 

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



  

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 
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Bild: Skolverket (med “elevens” avses kommuninvånare i Osby kommun) 

 
 

”Vi arbetar tillsammans med att skapa en större förståelse hos både 

unga och vuxna kring arbetsmarknaden och dess krav. Vi vill få dem 

att göra medvetna studie- och yrkesval, vilket bidrar till en hållbar 

kompetensförsörjning över tid och en bättre matchning på framtidens 

arbetsmarknad” 

 
Utdrag ur Osby kommuns strategi: Integration, arbete och kompetensförsörjning   
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1 Inledning 

Alla barn, unga och vuxna i Osby kommun ska få sitt behov av studie- och 

yrkesvägledning tillgodosett.  Kommunens studie- och yrkesvägledning är 

ett viktigt verktyg för att kunna göra väl underbyggda studie-och yrkesval. 

Betydelsen av en hög kvalitet av studie och yrkesvägledning, för att ge 

kommuninvånarna förutsättningar att nå sin fulla utveckling inför framtida 

studie- och yrkesval, växer i takt med att utbudet av utbildningar och 

yrkesinriktningar blir allt fler och mer svåröverskådliga. 

 

En systematisk kvalitativ studie-och yrkesvägledning bidrar till bättre 

kunskaper om arbetslivet och ökar kommuninvånarnas valkompetens. Detta 

kan i sin tur stärka studiemotivationen, ge ökad kunskap om studie- och 

yrkesval, färre avhopp/byten på gymnasieskolan/vuxenutbildningen samt 

bidra till fler kontakter på arbetsmarknaden och möjligheter till en högre 

utbildning. 

 

Syfte och mål 

Syftet är att tillgodose kommuninvånarnas rätt till studie- och 

yrkesvägledning i både generell och individuell bemärkelse. Målsättningen 

är att ge kommuninvånarna möjligheten till god självkännedom, 

medvetenhet samt en utvecklad valkompetens inför framtida studie- och 

yrkesval. Huvudmannaplanen ska utgöra en grund för verksamheternas 

planering av studie- och yrkesvägledning. 

 

Långsiktiga mål 

• Ökad andel behöriga elever till de nationella programmen och ökad 

andel med examen från gymnasieskola och vuxenutbildningen. 

• Erbjuda en kvalitativ, likvärdig, långsiktig och systematisk studie- 

och yrkesvägledning från förskola till vuxenutbildning. 

• Bidra till kommunens övergripande mål att halvera kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd fram till 2030. 

 

Delmål 

• Alla skolformer ska ha en handlingsplan för studie- och 

yrkesvägledning, med kvalitetssäkring av prao/APL/praktik/LIA, 

som ska ingå i det årliga systematiska kvalitetsarbetet. 

• Skapa en tydlig koppling mellan studie- och yrkesvägledande insatser 

och ämne i skolan under hela läsåret. 
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2 Planering, uppföljning och utvärdering 

 

Styrgruppen för Samverkan Utbildning – Arbete 

• ansvarar för att en handlingsplan utarbetas för varje skolform 

• ansvarar för årliga uppföljningar av huvudmannaplan samt 

handlingsplaner för de olika skolformerna. 

Rektor  

• initierar och ansvarar för att varje skolenhet planerar aktiviteter 

utifrån handlingsplanen med hänsyn tagen till enhetens behov och 

förutsättningar. 

Rektor tillsammans med ansvariga representanter 

• arbetar med årliga uppföljningar av skolans aktiviteter, fokus ska 

ligga på måluppfyllelse mot verksamhetens/enhetens nuläges-

bedömning och satta mål för året, mot läroplan, de nationella målen 

för studie- och yrkesvägledning samt de olika nämndernas mål (s. 6). 

Ansvariga pedagoger och SYV 

• på respektive enhet planerar in aktiviteter i årshjulet med stöd av 

målområden för studie- och yrkesvägledning för de olika 

skolformerna (s. 7). Ansvariga bidrar med stöd till kollegorna 

löpande under året. 

3 Information om studie- och yrkesvägledning 

Studie- och yrkesvägledning består av två delar: generell- och individuell 

bemärkelse. 

 

Studie- och yrkesvägledning – Generell 

Omfattar all den verksamhet som bidrar till att ge individen kunskaper och 

färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och 

yrkesval. Det innebär till exempel att studie- och yrkesvägledning är hela 

skolans ansvar och ska vara en naturlig del i undervisningen. 

Det handlar om skolämnets koppling till arbetslivet, normkritisk 

perspektivvidgning, valkompetens samt belysa arbetsmarknad, arbetsliv, 

utbildningar och yrken. 

 

Studie- och yrkesvägledning – Individuell 

Handlar om den personliga vägledningen som studie- och yrkesvägledaren 

ger i form av vägledningssamtal individuellt och i grupp. 

Här ges individen möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika 

framtidsvägar. Studie- och yrkesvägledningen ska utgå från individens 

behov och förutsättningar samt kunna anpassas för att på bästa sätt stödja 

individen att gå vidare i sin valprocess och att genomföra sina beslut. 
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Studie- och yrkesvägledning – Generell 

Osby kommun ska ha ett brett utbud av insatser och aktiviteter för att 

tillgodose individens olika behov av studie- och yrkesvägledning. 

 

• Varje verksamhet arbetar med studie- och yrkesvägledning i generell 

bemärkelse och ser till att verksamheten uppfyller satta mål. 

• Varje verksamhet organiserar samarbetet med studie- och 

yrkesvägledare för klassrumsbesök, informationsträffar eller enskilda 

ärende. 

 

Studie- och yrkesvägledning – Individuell 

Tillgång till studie- och yrkesvägledare kan finnas vid: 

 

• informationsmöte med vårdnadshavare samt elever, enskilt eller i 

grupp 

• information/undervisning gällande studie- och yrkesvägledning 

• vägledningssamtal 

• ärende gällande nyanlända individers framtida studie- och yrkesval 

• framtagande av underlag när rektor överväger beslut om ett 

åtgärdsprogram med anpassad studiegång 

• säkerställande och vidareutveckling av studie- och yrkesvägledning i 

generell bemärkelse 

• studie- och yrkesorienterande insatser 

• information till personal gällande svenska skolsystemet och dess 

förändringar, samt information om kommunens 

gymnasieval/behörighet 

• utarbetande av individuell studieplan för elev 
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4 Målområden, Osby kommun (Bilaga 1) 

 

Kommunfullmäktiges målområden 

  

• Attraktiv och hållbar boendekommun  

Vi arbetar medvetet för att skapa attraktiva boendemiljöer och ökat 

bostadsbyggande. Osby kommun bedriver ett hållbarhetsarbete med 

kommande generationer i åtanke. 

• Utveckling och tillväxt 

Utbildning och kommunikation är en förutsättning för att vara en 

öppen och modern kommun. Vi jobbar för utveckling och tillväxt i 

ett nära samarbete med näringslivet. 

• Trygghet hela livet  

Tillsammans skapar vi förutsättningar och möjligheter för människor 

i alla åldrar att forma ett tryggt liv. 

 

Kommunstyrelsens mål 

 

• Osby kommun är en hållbar kreativ kommun som bidrar till tillväxt 

och utveckling. 

• Osby kommun ökar service och tillgänglighet för medborgare genom 

digitalisering, kommunikation och kunskap. 

• Osby kommun har ett gott ledarskap och medarbetarskap. 

 

Barn- och utbildningsnämndens mål 

 

• Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en ökad 

medvetenhet om livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället. 

• Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda 

ökad kunskap, kommunikation och skapande.  

• Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas och 

utmanas efter sina förutsättningar.
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5 Målområden, studie- och yrkesvägledning (Bilaga 2) 

 

 

 

Om målområdena 

Används som stöd vid planering av aktiviteter i årshjulet samt vid uppföljning/utvärdering. 

SKOLFORM Självkännedom Arbetsliv & Utbildning  Motverka begränsningar  Valkompetens Relevans 

GR åk. 3 Eleven kan beskriva sig själv med några 
egenskaper. 

Eleven kan beskriva olika yrken och 
verksamheter i närområdet. 

Eleven har fått möjlighet att 
reflektera kring normer och 
stereotyper i arbetslivet. 

Eleven har fått möjlighet att 
reflektera över val och hur dessa 
får konsekvenser. 

Eleven har en förståelse 
för varför man går i 
skolan. 

GR åk. 6 Eleven kan beskriva några av sina 
förmågor och skapa mål för önskade 
förmågor. 

Eleven har breddad och fördjupad 
kunskap om yrken, verksamheter och 
begrepp kring arbetslivet  

Eleven kan reflektera över hur 
stereotyper och bakgrund kan 
påverka individers val av utbildning 
och yrke.  

Eleven har strategier för att 
analysera och granska olika 
valalternativ. 

Eleven har förståelse för 
kunskapers och ämnens 
betydelse i arbets- och 
samhällslivet.  

GR åk. 9/IM Eleven kan formulera en målbild för de 
närmaste åren som stämmer överens 
med de egna egenskaperna och 
förmågorna. 

Elevens perspektiv om sina möjligheter 
på arbetsmarknaden har vidgats. 
Eleven har god kännedom om 
gymnasieskolan och de olika 
programmen. 

Eleven kan göra val som inte 
begränsas av kön eller social eller 
kulturell bakgrund utan baseras på 
intresse och förmågor. 

Eleven kan genomföra ett väl 
underbyggt gymnasieval.  

Eleven kan beskriva 
sambandet mellan sig 
själv, utbildning och 
arbete. 

GY åk. 1 Eleven kan formulera en målbild för de 
närmaste åren som stämmer överens 
med de egna egenskaperna och 
förmågorna. 

Eleven har ökade kunskaper om vidare 
studier och yrken 

Eleven kan göra val som inte 
begränsas av kön eller social eller 
kulturell bakgrund utan baseras på 
intresse, förmågor och 
förutsättningar. 

Eleven har god insikt om sina egn
a förutsättningar och har gjortett s
tudieval som minskar risken 
för omval och studieavbrott. 

Eleven har förståelse för 
vad inriktningen innebär 
för framtida val. 

GY åk. 3 Eleven kan formulera 
en realistisk målbild för framtiden som 
stämmer överens med de egna 
egenskaperna och förmågorna. 

Elevens perspektiv om sina möjligheter 
till fortsatta studier och arbetslivets kom
petens- och rekryteringsbehov har 
vidgats. 

Eleven kan göra val som inte 
begränsas av kön eller social eller 
kulturell bakgrund utan baseras på 
intresse, förmågor och 
förutsättningar. 

Eleven kan genomföra ett väl und
erbyggt studie- och yrkesval utifrå
n sina förutsättningar. 

Eleven kan beskriva 
sambandet mellan sig 
själv, utbildning och 
arbete. 

Komvux Eleven kan formulera en realistisk 
målbild som stämmer överens med 
egna egenskaper, förmågor och 
förutsättningar. 

Elevens perspektiv om sina möjligheter 
till fortsatta studier och arbetslivets kom
petens och rekryteringsbehov har 
vidgats.   

Eleven kan göra val som inte 
begränsas av kön eller social eller 
kulturell bakgrund utan baseras på 
intresse, förmågor och 
förutsättningar. 

Eleven har god insikt om sina 
egna förmågor och förutsättningar 
har gjort ett studie- och yrkesval 
som minskar risken för 
studieavbrott.  

Eleven kan beskriva 
sambandet mellan sig 
själv, utbildning och 
arbete. 







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-20 

Sida
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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

Tidplan för arbetet med budget 2023 och flerårsplan 2024-25
Dnr KS/2021:329 041  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 

Tidplan för arbetet med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 godkänns enligt upprättat 
förslag.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om tidplan för kommunens budgetarbete och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan och anvisning för 
budgetprocessen under 2022 gällande budget 2023 och flerårsplan 2024–2025. Enligt 
förslaget så beslutar kommunstyrelsen om ekonomiska direktiv för budgetarbetet i mars 
månad. Tidplanen bygger i övrigt på att kommunstyrelsen behandlar budgeten i juni och 
kommunfullmäktige fattar beslut i november efter valet. Formerna för 
budgetberedningens arbete är, i likhet med 2021, uppdelat i en informationsdel och i en 
mer konkret beredningsdel. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-10-20.

Förslag till tidplan och anvisning för budget 2023 och flerårsplan 2024–25, daterad den 20 
oktober 2021.

 

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Kommunens nämnder

Kommundirektör

Förvaltningschefer



 

 

   2021-10-27 

KS/2021:329 

Tidplan för budgetprocess under 2022 för budget 2023 och flerårsplan 2024-2025),   

Datum Möte/Beslut Aktivitet Extern information 

10 nov 

2021 

KS beslut om budgetanvisningar och tidplan   

10-15 

feb alt 23 

feb 

Presidieöverläggningar inför KS beslut om 

ekonomiska direktiv. 

  

9 mars KS beslut om ekonomiska direktiv för 

budgetprocessen baserat på bokslut 2021, 

volymförändringar och beräknat ekonomiskt 

utrymme. 

  

Februari 

2022 

 Förvaltningarnas bedömning av lokalbehov som  

underlag till investeringsbudget.  

Lokalbehoven anges i prioritetsordning.  

Beslutas i respektive nämnd. 

 

14 

februari 

 Information lämnas till kommunledningsgruppen (KLG) 

om förvaltningarnas bedömning av lokalbehov  

inför behandling i respektive nämnd. 

 

28 

februari 

 Nämnderna anmäler sina lokalbehov till  

samhällsbyggnadsförvaltningen som påbörjar  

sammanställning av investeringsbudgetförslag  

till budgetberedningen. 

 

 

 

 



2 

 

Datum Möte/Beslut Aktivitet Extern information 
29 mars Budgetupptakt/Omvärldsdag. Deltagare: 

Ks, samtliga presidier inkl bolagspresidier 

och VD:ar, KLG, övriga. Program i detalj 

bestäms senare. 

  

April  Förvaltningarna arbetar fram underlag till drift  

och ”egen investeringsbudget” (projekt som inte  

gäller lokalbehov). Investeringarna anges i  

prioritetsordning. 

 

15 april 

prel. 

  Regeringens ekonomiska 

vårproposition (vårbudgeten)  

presenteras. 

25 april 

prel. 

  SKR, skatteunderlagsprognos 

25 april  Samhällsbyggnadsförvaltningens  

sammanställning över 

investeringsbudgetförslag för lokalbehov är  

klar. Sammanställningen överlämnas till  

kommunledningsgruppen (KLG) för  

information/samordning. 

 

Maj Förvaltningarna i samråd med resp. nämnd 

behandlar underlag till driftbudget och egen 

investeringsbudget inför  

budgetberedningens arbete. 

  

2 maj KLG information/samordning av 

investeringsbudgetförslag inför 

budgetberedningen 

  

23-24 

maj (1,5 

dag) 

Budgetinformation ”stor” grupp (ksau, 

presidier, övriga partier), information av resp 

nämnd/förvaltning. Genomgång av samlad 

investeringsbudget. 

 

  



3 

 

Datum Möte/Beslut Aktivitet Extern information 
16-17 

juni 

Budgetberedning i form av kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  

20 juni Budgetinformation till oppositionsgrupper 

 

  

20-23 

juni 

Kommunövergripande facklig samverkan av 

budgetberedningens förslag. 

  

29 juni KS (extra sammanträde).  Budgetförslag, 

Förslag till ramar för driftbudget 2023,  

flerårsplan 2024-25  

samt investeringsplan 2023-2027, skattesats. 

  

25 aug 

prel. 

  SKR, skatteunderlagsprognos 

20 sept 

prel. 

  Regeringens ekonomiska  

höstproposition (höstbudgeten)  

presenteras. 

Sept-dec  Nämndernas arbete med internbudget/nämndsplan  

2 nov KS Eventuell förnyad behandling av  

budgetärendet inför KF. 

  

21 nov Nyvalt KF.  Budgetbeslut om ramar för  

driftbudget 2023, flerårsplan 2024-2025 samt  

investeringsplan 2023-2027  

skattesats. 

  

23 dec Nämnderna ska ha fattat beslut om 

internbudget/nämndsplan för 2023. 

  

 

 

 

 







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-19 

Sida
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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

Ram för upplåning fr o m 2022
Dnr KS/2021:330 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

- Osby kommuns ram för upplåning för år 2022 fastställs till 790 mnkr.
- Kommunens checkkredit för kommunkoncernen ska uppgå till högst 20 mnkr.
- Kommunens ram för fordonsleasing år 2022 fastställs till 12 mnkr.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar kommunens finansförvaltning och upplåning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens låneskuld uppgår till 435 mnkr den 30 september 2021. Beroende på 
investeringstakten under årets sista kvartal kan det bli aktuellt att som högst låna 
ytterligare 25 mnkr. 

Till följd av den omfattande investeringsbudgeten för nästa år så uppgår belopp för 
upplåning i 2022 års budget till 330 mnkr.

Förslaget är därför att låneramen fastställs till 790 mnkr för år 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-10-19.

 

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-11-02 

Sida
1(2)

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

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Borgensram för kommunala aktiebolagen från och med 1 januari 
2022
Dnr KS/2021:331 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 

Såsom för egen skuld ingår Osby kommun, fr o m 2022, borgen för respektive bolags 
förpliktelser jämte därpå löpande ränta och kostnader med ett högsta belopp enligt 
nedanstående tabell.

Osbybostäder AB, org nr 556483-4751 450 mnkr

Fjärrvärme i Osby AB, org nr 556571- 3905 30 mnkr

Industrihus i Osby, org nr 556415-8177   1 mnkr

ÖGRAB, org nr 556176-1775 17,5 mnkr

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och upplåning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten, har haft kontakt med de kommunala 
bolagen angående behov av borgensram för det kommande året. 

Osbybostäders nuvarande ram är 355 mnkr. Inför 2022 anhåller bolaget om att få höja 
ramen till 450 mnkr då ett antal byggnationer pågår och beräknas bli färdigställda. 
Behovet av en ram på 450 mnkr är samma som presenterades vid vårens ägardialog.

Fjärrvärmebolaget anhåller om en ram på 30 mnkr vilket är en ökning med 10 mnkr 
jämfört med i år. Bolaget förbereder en byggnation av en ackumulatortank.

http://www.osby.se/
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Industrihus anhåller om, oförändrat, 1 mnkr. 

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB, ägs till hälften var av Osby kommun och Östra 
Göinge kommun. Osby kommun ansvarar därför för 50% av total borgensram på 35 
mnkr. Bolaget anhåller om oförändrad borgensram. 

Osby kommun är också från och med 2020 delägare i IT-kommuner i Skåne AB 
tillsammans med Höör, Hörby och Östra Göinge kommun. Borgensbelopp för Osby 
uppgår till 15 mnkr (25% av total borgensram). Eventuell förändring av borgensbeloppet 
handläggs i särskilt ärende i samråd med övriga kommuner.

Skåne Blekinge Vattentjänst, SBVT, där Osby kommun äger 25% har inga lån upptagna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-11-02

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten.

Osbybostäder AB

Fjärrvärme i Osby AB

Industrihus i Osby AB

Östra Göinge Renhållnings AB, ÖGRAB

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 









TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-19 

Sida
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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

Borgensavgifter för de helägda kommunala bolagen fr o m 1 
januari 2022
Dnr KS/2021:332 045  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

- Borgensavgift ska, fr o m 2022, tas ut med 0,5 % (oförändrat) från Osby kommuns 
helägda kommunala bolag. 

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

Barnkonsekvensanalys

Ärendet gäller kommunens finansförvaltning och upplåning och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet

De kommunala bolagen använder kommunal borgen som säkerhet vid upplåning eftersom 
detta anses som det mest effektiva ur såväl administrativ synpunkt som ur 
kostnadssynpunkt. 

Enligt aktuell lagstiftning ska en kommun ta ut en affärsmässig borgensavgift av de 
kommunala bolagen när kommunen lämnar borgen. Borgensavgiften har under 2021 
uppgått till 0,5% för de helägda kommunala bolagen. (Osbybostäder AB, Fjärrvärme i 
Osby AB samt Industrihus i Osby AB). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår oförändrad avgiftsnivå för år 2022. Borgensavgift 
för delägda bolag bestäms tillsammans med övriga delägare

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-10-19.
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Osbybostäder AB

Fjärrvärme i Osby AB

Industrihus i Osby AB

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 
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Datum

2021-10-19 
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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

Utdelning från de helägda kommunala bolagen 
Dnr KS/2021:333 040  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

- Utdelning till Osby kommun för 2021 fastställs till den genomsnittliga statslåneräntan 
plus en (1) procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder AB. 

- Utdelning till Osby kommun för 2021 fastställs till tre (3) procent på insatt aktiekapital 
för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om kommunens finansförvaltning och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna av kommunfullmäktige § 26-28 
2017, finns en bestämmelse om att bolagen under varje given treårsperiod ska sträva efter 
en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 3 procent. I direktiven för de 
helägda bolagen står också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av 
kommunfullmäktige årligen. 

Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala aktiebolag får ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar (dit utdelningar räknas) under ett 
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som 
kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för 
aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt i den genomsnittliga statslåneräntan 
under föregående räkenskapsår med tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar får 
dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående 
räkenskapsår. 

Genomsnittlig statslåneränta för 2021 var den 30 september 0,15 %

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2021-10-19.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

Osbybostäder AB

Fjärrvärme i Osby AB

Industrihus i Osby AB

Petra Gummeson /Gunnar Elvingsson/  
Kommundirektör /Ekonomichef/ 























































































































































































 

Kommunstyrelsens personaldelegation  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(7) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-02  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 21 
Arbetsmiljöpolicy, Osby kommun 
KS/2021:337   026 

Kommunstyrelsens personaldelegations beslut 

Förslag till kommunstyrelsen. 

Förslag till kommunfullmäktige 

- Beslut att anta förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy att antas gälla 
från och med 2022-01-01 

- Beslut att Arbetsmiljöpolicy antagen av Kommunstyrelsen KS 
2014:595 upphör att gälla från och med 2022-01-01. 

- Beslut att Policy mot hot och våld antagen av Kommunstyrelsen KS 
§214/2007 upphör att gälla från och med 2022-01-01 

- Beslut att Hälsopolicy antagen av Kommunstyrelsen KS 2018:35 
upphör att gälla fr o m 2022-01-01. 

- Beslut att Policy för introduktion antagen av Kommunstyrelsen KS 
§214/2007 upphör att gälla från och med 2022-01-01. 

- Beslut att Policy för kompetensutveckling antagen av Kommunsty-
relsen KS §214/2007 upphör att gälla från och med 2022-01-01. 

- Beslut att Policy för personalavgång och övertalighet antagen av 
Kommunstyrelsen KS §212/2008 upphör att gälla från och med 
2022-01-01. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör ej barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en översyn göras 
årligen av arbetsmiljöpolicyn. Vid denna översyn ansåg arbetsgivaren och 
fackliga företrädare i den centrala samverkansgruppen att nuvarande ar-
betsmiljöpolicy behövdes revideras. Nuvarande policy är inte övergripande 
och det finns tillämpningar som ej är aktuella. Policy mot hot och våld samt 
hälsopolicy har integrerats i arbetsmiljöpolicyn. I samband med översynen 
av arbetsmiljöpolicy genomfördes en granskning av övriga policy. Denna 
granskning visar att dessa policy ej längre är aktuella.  

Förslag om revidering av arbetsmiljöpolicy samt upphörande av uppräknade 
policy har tillstyrkts i central samverkan 2021-09-23. 



 

Kommunstyrelsens personaldelegation  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(7) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-02  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Arbetsmiljöpolicy” daterad 25 oktober 2021 från HR-chef 
Anna Olsson och kommundirektör Petra Gummeson.  

Reviderad Arbetsmiljöpolicy, från HR-chef Anna Olsson. 

Arbetsmiljöpolicy daterad 1 januari 2015 

Policy mot hot och våld 

Hälsopolicy 

Policy för introduktion 

Policy för kompetensutveckling 

Policy för personalavgång och övertalighet 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 
 

   



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-10-25 

Sida
1(2)

Kommunstyrelseförvaltningen 
Anna Olsson 
0479-52 2 13 
anna.olsson@osby.se 

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Arbetsmiljöpolicy
Dnr KS/2021:337 026  

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till personaldelegationen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

- Beslut att anta förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy att antas gälla från och med            
2022-01-01

- Beslut att Arbetsmiljöpolicy antagen av Kommunstyrelsen KS 2014:595 upphör att 
gälla från och med 2022-01-01.

- Beslut att Policy mot hot och våld antagen av Kommunstyrelsen KS §214/2007 
upphör att gälla från och med 2022-01-01

- Beslut att Hälsopolicy antagen av Kommunstyrelsen KS 2018:35 upphör att gälla 
fr o m 2022-01-01.

- Beslut att Policy för introduktion antagen av Kommunstyrelsen KS §214/2007 
upphör att gälla från och med 2022-01-01.

- Beslut att Policy för kompetensutveckling antagen av Kommunstyrelsen KS 
§214/2007 upphör att gälla från och med 2022-01-01.

- Beslut att Policy för personalavgång och övertalighet antagen av 
Kommunstyrelsen KS §212/2008 upphör att gälla från och med 2022-01-01.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör ej barn.

Sammanfattning av ärendet
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Enligt årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska en översyn göras årligen av 
arbetsmiljöpolicyn. Vid denna översyn ansåg arbetsgivaren och fackliga företrädare i den 
centrala samverkansgruppen att nuvarande arbetsmiljöpolicy behövdes revideras. 
Nuvarande policy är inte övergripande och det finns tillämpningar som ej är aktuella. 
Policy mot hot och våld samt hälsopolicy har integrerats i arbetsmiljöpolicyn. I samband 
med översynen av arbetsmiljöpolicy genomfördes en granskning av övriga policy. Denna 
granskning visar att dessa policy ej längre är aktuella. 

Förslag om revidering av arbetsmiljöpolicy samt upphörande av uppräknade policy har 
tillstyrkts i central samverkan 2021-09-23.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ”Arbetsmiljöpolicy” daterad 2021-10-25 från HR-chef Anna 
Olsson och kommundirektör Petra Gummeson. 

- Reviderad Arbetsmiljöpolicy daterad 2021

- Arbetsmiljöpolicy daterad 2015-01-01

- Policy mot hot och våld

- Hälsopolicy

- Policy för introduktion

- Policy för kompetensutveckling

- Policy för personalavgång och övertalighet

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör

HR-chef

Samtliga förvaltningschefer

Petra Gummeson Anna Olsson 
Kommundirektör HR-chef 



  

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

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Osby kommun. 

Med ett arbetsklimat som genomsyras av öppenhet bidrar kommunen till att 

alla känner engagemang, delaktighet och trivsel på sin arbetsplats. 

Arbetsmiljö omfattar samtliga fysiska, sociala och organisatoriska faktorer 

som påverkar arbetsmiljön.  

En god arbetsmiljö i en hållbar organisation med friska medarbetare ger 

effekt i form av hög kvalitet och effektivitet för de vi är till för. En god 

arbetsmiljö möjliggör även till att behålla och rekrytera medarbetare.  

Osby kommun ska arbeta aktivt med att främja hälsa och välmående samt 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. En god arbetsmiljö är en 

grundläggande förutsättning för att Osby kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare.  

Att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl verksamheten som 

den enskilde. Arbetsmiljön är allas gemensamma angelägenhet. Den skall 

bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. 

Osby kommun tolererar inte att någon medarbetare eller förtroendevald 

utsätts för hot och våld i arbetet eller på fritiden, som en direkt följd av 

arbetet/uppdraget. 

2 Mål 

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en effektiv 

verksamhet med god kvalité som erbjuder goda förutsättningar för en god 

fysisk-, social-, organisatorisk- och digital arbetsmiljö. 

2.1.1 På våra arbetsplatser innebär det: 

- Att vår arbetsmiljö präglas av respekt för varje människa. 

- Att vi inte accepterar mobbning, trakasserier eller diskriminering. 

- Att vi inte tolererar att någon medarbetare eller förtroendevald utsätts 

för hot och våld i arbetet eller på fritiden, som en direkt följd av 

arbetet/uppdraget. 

- Att vi lever upp till arbetsmiljölagstiftningen och strävar efter att 

ligga i framkant när det gäller såväl fysisk som organisatorisk och 

social arbetsmiljö.  

- Att en god samverkan sker mellan arbetsgivare, fackliga företrädare, 

skyddsombud och medarbetare. 

2.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska vara en naturlig del i det 

dagliga arbetet. Arbetsgivaren ska tillsammans med skyddsombud och 

medarbetare arbeta kontinuerligt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och 

följa upp risker i arbetsmiljön, löpande och vid förändring.  
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2.3 Hälsofrämjande arbete och friskvård 

Hr-enheten ansvarar för förvaltningsövergripande hälso- och 

friskvårdssatsningar. Hälsofrämjande arbete och friskvård ska bedrivas som 

en integrerad del i förvaltningarnas verksamheter.  

Genom att arbeta med hälsofrämjande insatser så kan vi förbättra våra 

medarbetares hälsa och arbetstillfredsställelse.  

Medarbetarens ansvar:  

- Göra hälsomedvetna val som har effekter på hälsan både långsiktigt 

och kortsiktig  

- Föra samtal med sin chef om arbetssituationen riskerar att bidra 

negativt till hälsan eller arbetsförmågan  

- Använda den skyddsutrustning som arbetsplatsen tillhandahåller 

Rökning är den enskilda livsstilsfaktorn som har störst inverkan på vår hälsa 

och måste därför prioriteras i det hälsofrämjande arbetet. Våra anställda och 

invånare ska uppfatta Osby kommun som en frisk och hälsofrämjande 

kommun och därför är det viktigt att vi aktivt arbetar för en rökfri 

arbetsplats. I Osby kommun är det inte tillåtet att röka på arbetstid eller i 

direkt anslutning till arbetsplatsen. 

3 Uppföljning 

Arbetsmiljöpolicyn ska tas upp varje år på arbetsplatsträffar enligt 

verksamhetens årshjul. I den årliga uppföljningen av SAM följs det upp att 

samtliga enheter har gått igenom arbetsmiljöpolicyn.   
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Arbetsmiljöpolicy

1. Inledning
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Osby kommun.
Med ett arbetsklimat som genomsyras av öppenhet bidrar kommunen till att 
alla känner engagemang, delaktighet och trivsel på sin arbetsplats. För att 
medarbetarna ska prestera bra på sin arbetsplats är det en förutsättning att de
mår bra och trivs.

Att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl verksamheten som 
den enskilde. Arbetsmiljön är allas gemensamma angelägenhet. Den skall 
bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. 

2. Ansvarsfördelning
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som
är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för 
ohälsa och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö. 

Respektive nämnd har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska 
tillse att ansvar och befogenheter förs ut i verksamheten på sådant sätt att 
arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt. 

Verksamhetsområdeschef samt respektive chef har inom sin respektive 
enhet/enheter, ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att 
förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på 
den nivå där de uppkommer. 

Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex. samarbeta för att en 
god arbetsmiljö ska upprätthållas, följa skyddsföreskrifterna och påpeka 
risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef. Vi är varandras 
arbetsmiljö!

3. Samarbete
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete 
mellan verksamheten och de anställda. Därvid har skyddsombud en viktig 
roll men övertar inte arbetsgivarens ansvar. 

4. Mål
Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet är att åstadkomma en 
långsiktigt effektiv verksamhet med god kvalité som samtidigt innebär en 
långsiktig god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och 
arbetstillfredsställelse för samtliga anställda och som förhindrar att 
olycksfall uppstår.

5. Riktlinjer
För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att: 
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• Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. 
mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier 

• Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla 
anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller 
andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som 
ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas. 

• Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig 
del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som 
möjligt ska kunna komma tillbaks till sin arbetsplats. Vid behov ska 
extern expertkunskap anlitas. 

• Den enskilde erhåller, så långt det är möjligt, utvecklande och 
stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas 
tillvara.

• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter är tydligt formulerade samt är 
resurser och befogenheter klart formulerade och kända. 

• Såväl interna som externa resurser utnyttjas (företagshälsovården) 
för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder. 
Interna och externa resurser kan även användas i det förebyggande 
arbetet gällande arbetsmiljöarbetet. 

• Att de anställda känner till verksamhetens mål och visioner samt att 
de förstår sin roll och betydelse för det egna arbetet.

• Risk- och konsekvensbedömningar genomförs enligt gällande regler.

• Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) genomförs för chefer och 
skyddsombud.

6. Uppföljning
Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön följs upp genom följande 
åtgärder:

• Uppföljning genom en enkät av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som utgår från föreskriften 2001:1 systematisk arbetsmiljö skickas 
till chefer och skyddsombud, en gång per år. Personalavdelningen 
ansvarig.

• Medarbetarenkät som behandlar både den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön, vartannat år. Personalavdelningen tar fram enkät och 
sammanställer resultatet. Återkoppling görs av respektive chef.

• Varje verksamhetsområde tar fram en övergripande handlingsplan 
över de förbättringsområden som inte kan genomföras omedelbart. 
Verksamhetsområdeschef ansvarar för uppföljning och revidering av 
handlingsplanen.

• Arbetsplatsträffar, fysisk och psykosocial arbetsmiljö ska finnas med
som stående punkter på dagordningen

• Medarbetarsamtal, en gång per år.

• Skyddsrond, en till två gånger per år.

• Riktad skyddsrond, en gång per år. Personalavdelningen ansvarig för
att detta genomförs.



  

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

För att Osby kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare så är det 

viktigt att våra medarbetare mår bra. Genom att arbeta med hälsofrämjande 

insatser så kan vi förbättra våra medarbetares hälsa och 

arbetstillfredsställelse.  

2 Syfte 

Arbetsgivaren ska uppmuntra medarbetarna till ett ökat hälsomedvetande 

samt skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ett aktivt ansvar 

för sin egen hälsa.  

3 Mål 

Målet är att Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 

hälsofrämjande arbetsinsatser ska genomsyra verksamheterna. Målet är en 

trivsam arbetsplats som främjar de anställdas hälsa, livskvalitet och 

arbetstillfredsställelse. 

4 Ansvar 

Hr-enheten ansvarar för förvaltningsövergripande hälso- och 

friskvårdssatsningar. Hälsofrämjande arbete och friskvård ska bedrivas som 

en integrerad del i förvaltningens verksamheter.  

Chefer och arbetsledare ansvarar för att: 

 Skapa stödjande och hälsofrämjande miljöer genom att agera 

förebilder för medarbetarna.  

 Uppmuntra till förbättringsförslag 

 Tillvarata och främja initiativ av nyckelpersoner och eldsjälar 

 Att medarbetarna känner sig delaktiga i verksamheten och har 

möjlighet att påverka  

 Informera medarbetarna om förvaltningsövergripande projekt 

 Att medarbetarna känner gemenskap på arbetsplatsen 

 

Medarbetarens ansvar: 

 Göra hälsomedvetna val som har effekter på hälsan både långsiktigt 

och kortsiktig 

 Föra samtal med sin chef om arbetssituationen riskerar att bidra 

negativt till hälsan eller arbetsförmågan 

 Använda den skyddsutrustning som arbetsplatsen tillhandahåller 
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5 Friskvårdsförmåner 

Friskvård syftar till aktiviteter och åtgärder som ska stimulera individer och 

grupper till att göra aktiva insatser i hälsofrämjande syfte. Målet med 

friskvården är att skapa ett fysiskt och psykiskt välbefinnande inom Osby 

kommun.  

5.1 Subventionerad friskvård 

Anställda i Osby kommun med en anställning på sex månader eller längre  

har möjlighet att nyttja subventionerad friskvård som kan användas till en 

mängd olika aktiviteter vilket medarbetaren själv väljer. 

5.2 Företagshälsovård 

Osby kommun har avtal om företagshälsovård som erbjuder tjänster och 

insatser inom förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 

Tillsammans med företagshälsovården arbetar vi aktivt för att minska 

sjukskrivningar.  

5.3 Rökfri arbetstid 

Sveriges kommuner och landsting utfärdade under 2007 en rekommendation 

till sina medlemmar om att införa rökfri arbetstid. Med bakgrund av det 

beslutet har Osby kommun som arbetsgivare beslutat att rökfri arbetstid ska 

gälla på alla kommunens arbetsplatser som en del i det tobaksförebyggande 

arbetet. Rökning är den enskilda livsstilsfaktorn som har stört inverkan på 

vår hälsa och måste därför prioriteras i det hälsofrämjande arbetet. Vi vill 

värna om varumärket, Osby kommun. Kommunanställda och invånare ska 

uppfatta Osby kommun som en frisk och hälsofrämjande kommun och därför 

är det viktigt att vi aktivt arbetar för en rökfri arbetsplats. 

Vad innebär rökfri arbetstid för medarbetarna i Osby kommun? 

 Att rökning inte är tillåter under arbetstid, det vill säga den tid du 

tjänstgör. Däremot är lunchrasten undantagen. 

 Det är inte tillåtet att förskjuta arbetstiden eller flexa ut för att röka. 

 Rökning är inte tillåtet i direkt anslutning till arbetsplatsen, vid 

ingångar eller uteplatser. 

 Rökfri arbetstid är en ordningsföreskrift. Förbudet kan likställas med 

misskötsel på arbetsplatsen. 

För dig som vill sluta röka anordnar företagshälsovården sluta röka grupper. 
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Policy för personalavgång och övertalighet

Arbetet med att förändra och effektivisera den kommunala organisationen 
fortsätter.

I samband med organisationsförändringar kan övertalighet uppstå. En 
strävan i sådana situationer skall vara att övertaligheten inte skall resultera  i 
uppsägningar. I första hand skall naturlig avgång och frivilliga lösningar 
tillämpas.

Den eftersträvade höga graden av anställningstrygghet innebär för 
medarbetarna att de måste vara beredda att få nya arbetsuppgifter samt även 
att byta arbetsplats och förvaltning.

Om uppsägningar blir aktuella skall dessa hanteras med stor omsorg. Den 
drabbade personen skall med utgångspunkt från gällande lagar och avtal 
behandlas med respekt. Handläggning av ett uppsägningsärende skall ske 
utan onödig tidsfördröjning. 

Betyg skall utfärdas i samband med anställningens avslut, om anställningen 
varat mer än sex månader. 
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Kompletterande riktlinjer Osby kommuns policy för 
personalavgång och övertalighet (Bilaga)

Utmaning
För att leva upp till målen i kommunens personalpolicy är en ökad 
samverkan, en bra personalplanering och en öppen attityd till alternativa 
lösningar nödvändig.

Det är en utmaning att både kunna tillgodose krav på en bra verksamhet och 
samtidigt ha en positiv syn på arbetsprövning, omplacering mm. En 
omplacering innebär en begränsning i arbetsledarens anställningsrätt, men 
det är också en del i arbetsledarens skyldigheter att medverka vid 
omplacering.

Personalekonomisk redovisning
Den årliga personalekonomiska uppföljningen ska ge information om 
kommunens personalsituation. Syftet är bl a att ge signaler om vilka 
åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt.

Naturlig avgång

Avgångssamtal – egen uppsägningar

Naturlig avgång är när en anställd slutar på egen begäran eller pensioneras.

Chefen/arbetsledaren ska erbjuda ett avgångssamtal som ger information om 
orsak till uppsägningen samt om arbetsmiljö, organisation och befattningens 
arbetsuppgifter och arbetskrav.

Betyg och intyg- egen uppsägning och tidsbegränsad anställning

När en anställd slutar ska betyg ges om anställningen omfattar längre tid än 
6 månader.

Vid kortare anställning ges intyg om den anställde begär detta.

(Blankettmallen finns på intranet/blanketter)

Frivilliga lösningar för att öka rörligheten

Möjligheten att använda frivilliga lösningar är beroende av hur många 
personer som berörs av övertaligheten samt vilken verksamhet som berörs. 
Berör övertaligheten flera medarbetare kommer 

LAS (lagen om anställningsskydd) regler med bl a turordningen och 
omplacering till lediga arbeten att tillämpas.

Omplacering till nya arbetsuppgifter

Frivillig omplacering till nya arbetsuppgifter gäller inom hela kommunen. 
Delaktiga i en omplacering är berörd person, lämnande arbetsledare, 
mottagande arbetsledare, fack och personalavdelning.

Ett aktivt arbete för att hitta en ny plats i organisationen kan gå ut över 
befattningstryggheten. 

Det finns inga garanti att behålla nuvarande arbetsuppgifter eller arbete på 
orten. Huvudregel är att man i allt väsentligt ska uppfylla kvalifikationerna 
för den nya befattningen.
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I första hand gäller en frivillig omplacering inom den egna förvaltningen. 

I andra hand sker omplacering till annan förvaltning.

Omplacering gäller på försök i 3 – 6 månader och det är mottagande 
arbetsledare som har ansvar för genomförandet. Under tiden är den 
omplacerade tjänstledig från sitt ordinarie arbete. Fungerar försöket, 
beslutar personalavdelningen om definitiv placering och den nya 
arbetsplatsen övertar arbetsgivaransvaret.

Övertalig personal, som omplaceras till annan befattning och får ett annat 
löneläge får i normalfallet behålla den fasta kontanta lönen, exkl särskilda 
ersättningar. På sikt anpassas löneläget till det löneläge som gäller för 
motsvarande befattning.

Pensionserbjudande

Särskilda regler gäller i enlighet med kommunens pensionspolicy. (Arbete 
pågår).

En generösare inställning till tjänstledighet

En positiv inställning för att bevilja tjänstledighet för att prova annat arbete 
inom eller utom kommunen kan underlätta vid övertalighet.

Kompetenshöjning

Det är lämpligt att i medarbetarsamtalen följa upp vilken kompetens 
medarbetaren har.

Medarbetaren har ett eget ansvar att göra känt vad man är intresserad av och 
vilken utbildning man har.

Kortare utbildningsinsatser, studieledighet med helt eller delvis bibehållen 
lön ska kunna ges. Insatserna ska stämma överens med förvaltnings- och 
kommunnyttan, den enskildes personliga förutsättningar, möjligheter för 
arbetstagaren att få ett annat arbete inom eller utom kommunen eller  i 
övrigt bedömas som relevanta.

Tidsbegränsade anställningar

Är bedömningen för framtiden osäker kan det vara aktuellt att så länge det 
finns övertalig personal arbeta med att tidsbegränsa vissa anställningar.

Uppsägning på grund av arbetsbrist (LAS)

Tillämpning

Är frivilliga lösningar eller ovan angivna åtgärder inte aktuella så gäller en 
uppsägning på grund av arbetsbrist. Regler om turordning och omplacering 
till lediga arbeten kommer då att gälla i enlighet med lagar och avtal.

Stöd – samtal

Den anställde som är övertalig eller riskerar att bli det bör få stöd och hjälp i 
sin situation. De som kan stötta på olika sätt är chef, arbetsledare, fack, 
arbetskamrater, personalavdelning, arbetsförmedling, företagshälsovård.

Chefen har en viktig roll att ha personliga samtal med berörd personal.

AGF-KL, Avgångsförmåner vid uppsägning på grund av arbetsbrist

En anställd med fast anställning som blir uppsagd av kommunen till följd av 
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omorganisation eller minskning av verksamheten har utöver sin 
uppsägningslön (1 – 12 månader beroende på anställningstid) rätt till 
ersättning enligt AGF-KL, kostnaderna belastar resp nämnd. 
Personalavdelningen gör beräkningar av kostnaderna.
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Policy för introduktion

En väl genomförd introduktion är en viktig förutsättning för att 
medarbetarens hela kompetens ska komma verksamheten till del, 
upprätthålla en hög kvalitet i verksamheten, öka trivseln samt säkra framtida 
personalförsörjning. 

Med nyanställd menas var och en som kommer ny till en arbetsplats. Det 
kan till exempel vara vikarier, omplacerade samt externt och internt 
rekryterade personer. En medarbetare som återgår till arbete efter en längre 
tids frånvaro behöver också en väl planerad introduktion.

Övergripande mål
Respektive chef ska verka för att alla medarbetare, oavsett kön, etniskt 
tillhörighet, trosuppfattning eller eventuellt funktionshinder, snabbt och 
smidigt ska känna sig hemmastadda på arbetsplatsen, i arbetsgruppen samt 
med arbetsuppgifterna. Den nyanställda ska känna sig välkommen och 
uppskattad. Det kräver en väl planerad introduktion. En nyanställd 
medarbetare ska få en introduktion som är anpassad efter hennes respektive 
hans förutsättningar samt arbetsuppgifter. Det är viktigt att den nyanställda 
medarbetaren får möjlighet att tidigt pröva på arbetsuppgifterna, för att på så 
sätt, känna sig produktiv. 

Medarbetaren ska informeras om de värderingar som finns i kommunen och 
som uttrycks i policys, samt hur hennes alternativt hans arbetsuppgifter 
utgör en del av Osby kommuns uppdrag.

Delmål
En folder ska tas fram med övergripande information om kommunen samt 
information som rör anställningen. 

Varje arbetsplats i Osby kommun ska utifrån den gemensamma policyn för 
introduktion, ta fram sin rutin för introduktion. Personalavdelningen har 
tagit fram en checklista som kan vara till hjälp i det arbetet.  

Varje nyanställd ska få chans att gå parallellt med sin företrädare alternativt 
få en fadder.

Samtliga nyanställda ska tycka att de har fått en bra introduktion.
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Policy mot hot och våld

Enligt lag är det förbjudet att hota och våldföra sig på andra människor. Det 
borde vara självklart  att alla ska mötas med respekt, men tyvärr så är det 
inte så idag. 

Osby kommun tolererar inte att någon medarbetare eller förtroendevald 
utsätts för hot och våld i arbetet eller på fritiden, som en direkt följd av 
arbetet/uppdraget. Det ska vara möjligt att känna sig trygg och säker som 
medarbetare eller förtroendevald i Osby kommun. 

Övergripande mål
Osby kommun strävar efter att allt arbete i kommunen ska organiseras, så att 
risker för hot och våld förebyggs. Medarbetare som arbetar i en arbetsmiljö 
med risker som är svåra att förebygga, ska erhålla utbildning som gör att 
deras förutsättningar, för att klara ut en risksituation ökar. I sista hand, om 
det förebyggande arbetet inte har visat sig tillräckligt, ska drabbade erbjudas 
stöd för att mildra konsekvenserna av en hot- och/eller våldssituation. 

Hot och våld i arbetet kan drabba kvinnor och män olika. Det är därför 
viktigt att beakta det vid riskbedömningar samt i handlingsplaner. Förutom 
kön så kan även sexuell läggning, ursprung, trosuppfattning samt 
funktionshinder ha betydelse för vilka hot- och våldssituationer som kan 
uppstå. 

Delmål
Varje arbetsplats ska ha gjort en riskbedömning för hot och våld. Om det 
finns uppenbara risker, ska arbetsplatsen ta fram en handlingsplan för hur 
medarbetarna ska agera om de eller någon annan utsätts för hot- eller 
våldssituationer. Medarbetarna ska vara väl förtrogna med den planen.

Alla hot- och våldssituationer ska registreras i Flexite.

http://intranet/?q=node/67
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Policy för kompetensutveckling

Kompetensutvecklingen ska bidra till att Osby kommuns verksamhet 
utvecklas utifrån de behov som finns idag samt ge förutsättningar för 
verksamheten att möta framtidens behov.

Kompetensutveckling kan vara lärande i det dagliga arbetet, till exempel 
arbetsrotation, studiebesök, vikariat i annat arbete, mentorskap, samt interna 
och externa kurser och utbildningar.

För att utveckla verksamheten krävs både de äldre medarbetarnas erfarenhet 
och det nytänkande som de unga medarbetarna bidrar med. Det stora antalet 
kommande pensionsavgångar innebär att Osby kommun behöver vidta 
åtgärder, bl a i form av kompetensutveckling, för att 
attrahera/rekrytera/utveckla och behålla personal.

Alla insatser för att kompetensutveckling ska genomföras i anställningen 
och under ordinarie arbetstid. För studier som bedrivs utanför arbetet 
tillämpas Osby kommuns riktlinjer för fritidsstudier.

Övergripande mål
Osby kommun ska, med utgångspunkt från verksamhetens mål, ha den 
sammansättning av kompetenser som krävs för att nå målen. Chefen ska 
tydliggöra verksamhetskraven och uppmuntra medarbetarna att själva 
komma med förslag till egen utveckling som ligger i linje med kraven.

Möjligheten till kompetensutveckling ska gälla alla anställda, oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ansvar
Personalavdelningen ansvarar för att anordna kommunövergripande 
utbildningar samt för att medel finns avsatta för dem.

Respektive nämnd ansvarar för att utbildningsanslag finns för 
verksamhetens behov.

Chefen ansvarar för att kompetensfrågor diskuteras på arbetsplatsen samt 
för att dessa tas upp och följs upp i årliga medarbetarsamtal.

Chefen ansvarar för att se till att medarbetarna ges möjlighet att delta i 
relevanta insatser för  kompetensutveckling.

Chefen ansvarar för att medarbetarna ges introduktion vid nyanställning i 
enlighet med Osby kommuns policy för introduktion.
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