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Besköksadress Briogatan 1
Postadress 283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00
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

Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Onsdagen den 23 november 2016, kl. 08:30 

Plats: Borgen, långa salongen

Ärende

1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet 
samt godkännande av dagordning

2 Anmälningar

3 Anmälan av delegationsbeslut

4 Information

5 Förslag på förändringar och tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning

6 Kl. 10.00
Detaljplan för del av kvarteret Sotaren i Osby, Osby kommun, antagande
Kettil Svensson, planarkitekt 

7 Kl. 10.15
Parkskolans bad- och gymnastikhall, ventilation
Arne Bertilsson, tf. verksamhetsområdeschef samhällsbyggnad

8 Industriområde Nordost, utbyggnad av industrispår

9 Kl. 10.45
Försäljning av fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1
Roger Johansson, verksamhetsområdeschef utbildning och arbete

10 Kl. 13.00
Lokal handlingsplan för förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism
Bertil Håkansson, beredskaps- och säkerhetssamordnare

11 Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning samt ändring av gällande 
ägardirektiv

12 Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring av bolagsordning samt ändring av gällande 
ägardirektiv

13 Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring av bolagsordning samt ändring av gällande 
ägardirektiv

14 Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens 
bolagsstämmor

http://www.osby.se/
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15 Kommunstyrelsens reglemente, revidering

16 IT-nämnd Skåne Nordost, nedläggning per den 31 december 2016

17 Kl. 14.00
Kulturpris 2016
Lotta Bûltzingslöwen, kulturutvecklare

18 Omfördelning av medel för centrumåtgärder, skateboardramp

19 Romben 1, Osby, bostadsanpassningsbidrag

20 Lönsboda 51:68, Lönsboda, bostadsanpassningsbidrag

21 Kl. 14.30
Utdelning från av kommunen helägda aktiebolag
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef

22 Budgetuppföljning oktober 2016

23 Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016

24 Anvisningar och tidplan för budgetuppföljningsprocess 2017

25 Bostadsrättföreningen Solgläntan, överskott vid likvidation av föreningen

26 Rapport avseende vidtagna åtgärder i anledning av revisorernas rekommendationer i 
gransknings-rapporten "Granskning av kommunens strategiska långtids- och 
lokalplanering"

27 Riktlinjer för löneöversyn

28 Policy för löneöversyn

29 Citysamordnare, nominering

Marika Bjerstedt Hansen (S) Benny Nilsson
Ordförande Sekreterare
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Kommunledningskontoret
Benny Nilsson 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
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

Anmälda handlingar till kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:532 000  

Förslag till beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Skånes Arkivförbunds verksamhet 2015.
2. Osbybostäder AB, ”Sammanträdesprotokoll”, 2016-10-27.
3. Länsstyrelsen Skåne, ”Dispens från reservatsföreskrifter för rasering av luftledning inm 

Vissle och Västermyr naturreservat på fastigheten Västermyr 1:1 i Osby kommun”, 
2016-11-07.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan 
begäras från kansliet via Håkan Dahlbeck, 0479 – 528 271, alternativt 
hakan.dahlbeck@osby.se .

http://www.osby.se/
mailto:hakan.dahlbeck@osby.se
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl. 08:30 – 12.30

Beslutande Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande, 
Niklas Larsson (C), vice ordförande
Daniel Landin (S)
Carl-Magnus Nilsson (M)
Agne Ingvardsson (SD)
Margot Malmqvist (S)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare
Maria Reimer (S)
Stephan Hellqvist (KD)
Arne Gustavsson (S)
Sonja Svenle-Pettersson (M)
Esbjörn Hansson (SD)
Mattias Petersson (S)

Tjänstemän/-kvinnor
Petra Gummeson, kommunchef
Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef
Paul Philips, näringslivsutvecklare
Roger Johansson, verksamhetsområdes-
chef utbildning och arbete
Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare 

Utses till justerare Niklas Larsson (C) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, måndagen den 14 november 2016, kl. 09.00 

Underskrifter
Sekreterare Paragrafer 93 - 109

Benny Nilsson 

Ordförande
Marika Bjerstedt Hansen (S)

Justerare
Niklas Larsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum 2016-11-09 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-14 Datum då anslaget tas ned 2016-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Benny Nilsson 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Ärendelista

§ 93 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för 
justering av protokollet samt godkännande av dagordning

§ 94 Information

§ 95 Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning samt 
ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv

§ 96 Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring av bolagsordning samt 
ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv

§ 97 Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring av bolagsordning samt 
ändring av/tillägg till gällande ägardirektiv

§ 98 Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda 
aktiebolagens bolagsstämmor

§ 99 Kommunstyrelsens reglemente, revidering

§ 100 Information om kommersiellt intresse för handelsetableringar på 
området 181:5 Osby.

§ 101 IT-nämnd Skåne Nordost, nedläggning per den 31 december 2016

§ 102 Lokal handlingsplan för förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism

§ 103 Utdelning från kommunens bolag

§ 104 Budgetuppföljning oktober 2016

§ 105 Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016

§ 106 Anvisningar och tidplan för budgetuppföljningsprocess 2017

§ 107 Bostadsrättföreningen Solgläntan, överskott vid likvidation av 
föreningen

§ 108 Försäljning av fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 109
Rapport avseende vidtagna åtgärder i anledning av revisorernas 
rekommendationer i gransknings-rapporten "Granskning av 
kommunens strategiska långtids- och lokalplanering"
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 93

Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid 
för justering av protokollet samt godkännande av dagordning

Samtliga ledamöter är närvarande. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott utser Niklas Larsson (C) att tillsammans 
med ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) justera dagens protokoll.

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar om att dagens 
protokoll justeras måndagen den 14 november 2016, kl. 09.00.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 94

Information

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) informerar kortfattat om 
diskussioner med IP-Only Networks AB angående deras pågående arbete 
med bredband-/fiberutbyggnad inom kommunen.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 95

Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning 
samt ändring av gällande ägardirektiv

KS/2016:433   003

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

1. Kommunen begär som ägare av Osbybostäder AB att styrelsen i bo-
laget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett 
förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande 
ägardirektiv.

2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för att bilagda 
utkast till bolagsordning, daterat den 30 september 2016, antas.

3. Anmälan om ändring av bolagsordningen ska, efter beslut på den 
extra bolagsstämman i Osbybostäder AB, anmälas till Bolagsverket 
av bolaget.

4. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för följande 
ändringar i gällande ägardirektiv för Osbybostäder AB. 

a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”Bolagets 
årsstämma ska hållas under maj månad”.

b. Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, 
budget och uppföljning” ska ha följande lydelse, ”Bolaget 
ska till kommunen, senast den 15 februari årligen, lämna 
de uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomi-
avdelning bedöms nödvändiga för kommunens upprät-
tande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kom-
munal redovisning samt för att kommunfullmäktige ska 
kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets årsstäm-
ma vad vederbörande ska föreslå och rösta för beträffan-
de fastställelse av resultaträkning och balansräkning, even-
tuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och 
beslut om ansvars-frihet för styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören. Härutöver ska budgetuppföl-
jningsrapporter och delårsrapport lämnas till kommun-
styrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga 
ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledning-
skontorets ekonomiavdelning”.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Reservation
Carl-Magnus Nilsson (M) reserverar sig muntligen mot kommunstyrelsens 
ledningsutskott beslut till förmån för sitt eget ändringsyrkande.
Överläggning
Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar att i förslaget till utkast till bolagsordning 
för Osbybostäder AB ska punkt 2 i § 15 ”Bolagsstämmans kompetens” 
strykas. Daniel Landin (S) yrkar avslag på detta ändringsyrkande.

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott avslagit Carl-
Magnus Nilssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
Utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB, daterad den 30 
september 2016.
Tjänsteskrivelse ”Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybo-
städer AB (556483-4751)”, daterad den 30 september 2016, från kanslichef 
Benny Nilsson
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 96

Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring av bolagsordning 
samt ändring av gällande ägardirektiv

KS/2016:435   003

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen begär, som ägare av Fjärrvärme i Osby AB, att styrelsen 
i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett 
förslag till ny bolagsordning och en ändring av/ett tillägg till gällande 
ägardirektiv.

2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för att bilagda 
utkast till bolags-ordning, daterat den 30 september 2016, antas.

3. Anmälan om ändring av bolagsordningen ska, efter beslut på den 
extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB, anmälas till 
Bolagsverket av bolaget.

4. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för följande 
ändringar i gällande ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB. 

a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”Bolagets 
årsstämma ska hållas under maj månad”.

b. Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, 
budget och uppföljning” ska ha följande lydelse, ”Bolaget 
ska till kommunen, senast den 15 februari årligen, lämna de 
uppgifter som av kommunlednings-kontorets 
ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens 
upp-rättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om 
kommunal redo-visning samt för att kommunstyrelsen ska 
kunna lämna uppdrag till om-budet vid bolagets 
årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för 
beträffande fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning, eventuell utdelning på kommunens 
aktieinnehav i bolaget och beslut om an-svarsfrihet för 
styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och 
delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för 
överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter 
bestäms av kommunledningskontorets ekonomi-
avdelning”.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

Reservation
Carl-Magnus Nilsson (M) reserverar sig muntligen mot kommunstyrelsens 
ledningsutskott beslut till förmån för sitt eget ändringsyrkande.
Överläggning
Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar att i förslaget till utkast till bolagsordning 
för Fjärrvärme i Osby AB ska punkt 2 i § 15 ”Bolagsstämmans kompetens” 
strykas. Daniel Landin (S) yrkar avslag på detta ändringsyrkande.

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott avslagit Carl-
Magnus Nilssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB, daterad den 30 
september 2016.

Tjänsteskrivelse ”Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för 
Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)”, daterad den 30 september 2016, från 
kanslichef Benny Nilsson.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 97

Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring av bolagsordning 
samt ändring av gällande ägardirektiv

KS/2016:434   003

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

1. Kommunen begär, som ägare av Industrihus i Osby AB, att styrelsen 
i bolaget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett 
förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande 
ägardirektiv.

2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för att 
bilagda utkast till bolags-ordning, daterat den 30 september 2016, 
antas.

3. Anmälan om ändring av bolagsordningen ska, efter beslut på den 
extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB, anmälas till 
Bolagsverket av bolaget.

4. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för följande 
ändringar i gällande ägardirektiv för Industrihus i Osby AB. 

a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”Bolagets 
årsstämma ska hållas under maj månad”.

b. Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, 
budget och uppföljning” ska ha följande lydelse, ”Bolaget 
ska till kommunen, senast den 15 februari årligen, lämna de 
uppgifter som av kommunledningskontorets 
ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens 
upp-rättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om 
kommunal redo-visning samt för att kommunstyrelsen ska 
kunna lämna uppdrag till ombudet vid bolagets 
årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta för 
beträffande fastställelse av resultaträkning och 
balansräkning, eventuell utdelning på kommunens 
aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvars-frihet för 
styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och 
delårsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för 
överlämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter 
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

bestäms av kommunledningskontorets 
ekonomiavdelning”.

Reservation
Carl-Magnus Nilsson (M) reserverar sig muntligen mot kommunstyrelsens 
ledningsutskott beslut till förmån för sitt eget ändringsyrkande.
Överläggning
Carl-Magnus Nilsson (M) yrkar att i förslaget till utkast till bolagsordning 
för Industrihus i Osby AB ska punkt 2 i § 15 ”Bolagsstämmans kompetens” 
strykas. Daniel Landin (S) yrkar avslag på detta ändringsyrkande.

Ordföranden Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer de framställda yrkandena 
mot varandra och finner att kommunstyrelsens ledningsutskott avslagit Carl-
Magnus Nilssons (M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB, daterad den 30 
september 2016.

Tjänsteskrivelse ”Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för 
Industrihus i Osby AB (556414-8177)”, daterad den 30 september 2016, från 
kanslichef Benny Nilsson.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 98

Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda 
aktiebolagens bolagsstämmor

KS/2016:439   000

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

Bilagda ”Ombudsinstruktion”, daterad den 30 september 2016, antas.

Beslutsunderlag

Ombudsinstruktion, daterad den 30 september 2016.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 99

Kommunstyrelsens reglemente, revidering

KS/2015:836   003

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

2.1 Reglemente för kommunstyrelsen i Osby kommun, §§ 7 och 11, daterat 
den 2 november 2016, antas.

Sammanfattning av ärendet

I förslaget till revidering av reglementet för Osby kommun föreslås följande 
tillägg/ändringar i 2.1 ”Reglemente för kommunstyrelsen i Osby kommun”.

§ 7 ”Kommunstyrelsens verksamhetsansvar” läggs det till att 
kommunstyrelsen i egen regi ska bedriva städning av kommunens 
verksamhetslokaler m.m. i enlighet med det beslut som fattats av 
kommunchef Petra Gummeson med stöd av kommunstyrelsens delegations-
ordning.

§ 11 ”Kommunstyrelsens utskott” förtydligas att respektive av 
kommunstyrelsens utskott internt, utan att kommunstyrelsens övergripande 
ansvar inskränks eller övertas, har samma behörigheter/befogenheter som en 
nämnd. 

§ 11 ”Kommunstyrelsens utskott” föreslås vissa förändringar av respektive 
utskotts an-svarsområden i anledning av den förändring av 
ledningsorganisationen som beslutats av kommunchef Petra Gummeson 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

De ändringar som innebär att text tas bort är överstrukna och de ändringar 
som innebär tillägg till nu gällande text är markerade i kursiv stil.

Beslutsunderlag

Utdrag ur 2.1 Reglemente för kommunstyrelsen i Osby kommun, §§ 7 och 11
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 100

Information om kommersiellt intresse för handelsetableringar på 
området 181:5 Osby.

Näringslivsutvecklare Paul Philips informerar kortfattat om kommersiellt 
intresse för handelsetableringar på området 181:5 Osby.
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Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 101

IT-nämnd Skåne Nordost, nedläggning per den 31 december 
2016

KS/2016:598   005

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

1. IT-nämnd Skåne Nordost läggs ner per den 31 december 2016.

2. IT-nämnd Skåne Nordost får i uppdrag att inkomma med 
slutredovisning av nämndens verksamhet till och med den 31 
december 2016.

Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden skapades 2006 för samverkan mellan Kristianstad, Hässleholm, 
Höör, Hörby, Östra Göinge, Osby och Bromölla kommuner. Nämnden har 
haft som uppgift att ansvara för uppbyggnad och framtida drift av IT-
infrastruktur och Internetanslutning samt, efter egen prövning, även för 
andra IT-system och applikationer som kommunerna beslutar överföra till 
nämnden. En ursprunglig avsikt med nämnden har även varit att stärka IT-
samarbetet mellan de ingående kommunerna och utreda möjligheterna att 
skapa en gemensam driftcentral för IT-drift. Under nämndens ansvar ligger 
idag ett gemensamt transportnät, en redundant Internetanslutning samt 
åtminstone ett gemensamt verksamhetssystem. IT-nämnden har endast två 
till tre mycket korta möten årligen där enbart frågor som rör formella beslut 
avseende budget, revision och kontroll hanteras. Det innebär att IT-nämnden 
idag ger onödigt mycket administrativt arbete och mertid i form av möten 
och förberedelser än vad den ger i effekt på IT-samarbetet. Det operativa 
arbete som krävs för att hantera drift av gemensamt transportnät, 
Internetanslutning och verksamhetssystem sköts istället av den IT-
chefsgrupp som träffas månadsvis samt av dem utsedda tekniker ifrån 
kommunernas IT-avdelningar. Här hanteras även de samordningsfrågor som 
krävs för att stärka IT-samarbetet mellan kommunerna.

2016-04-01 träffades kommunernas IT-chefer för att diskutera form för fortsatt 
samarbete och kom överens om att lämplig väg är att lägga ner nuvarande IT-
nämnd och istället arbeta vidare inom ramen för det samarbetsavtal som har 
tecknats mellan Kristianstad kommun och Osby kommun. Samarbetsavtalet är 
förberett för att fler kommuner ska kunna ansluta sig. IT-nämnden fattade på 
sitt möte 2016-06-16 beslut om att godkänna förslaget om en nedläggning av 
IT-nämnd Skåne Nordost. Det åligger därefter respektive kommun att fatta 
erforderliga beslut och anmäla sitt intresse för samarbete inom ovan nämnda 
samarbetsavtal.

Hässleholms kommun är värdkommun för IT-nämnd Skåne Nordost och det 
åligger därför dem att inkomma med slutredovisning av verksamheten t.o.m. 
2016-12-31 avseende bokslut, verksamhetsberättelse och intern kontroll. Beslut 
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om godkännande av bokslut, verksamhetsberättelse och beviljande av 
ansvarsfrihet behöver tas av kommunfullmäktige i respektive kommun efter 
årsskiftet 2016/2017.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Nedläggning av IT-nämnd Skåne Nordost”, daterad den 10 
oktober 2016, från IT-chef Hans Ellebrink.
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§ 102

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism
KS/2016:683   000

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

Förslaget till lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism antas.
Sammanfattning av ärendet
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extre-
mism avses den våldsbejakande islamistiska miljön, den våldsbejakande 
högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextre-
mistiska autonoma miljön. 

Denna handlingsplans mål är att Osby kommun i görligaste mån blir en 
kommun fri från våld, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och 
andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga 
relationer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Förslag till lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism”, daterad den 19 september 2016, 
från kommunchef Petra Gummeson och säkerhets- och 
beredskapssamordnare Bertil Håkansson.
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§ 103

Utdelning från kommunens bolag

KS/2016:695   040

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

1. Utdelning till Osby kommun för 2016 fastställs till den genom-
snittliga statslåneräntan plus en (1) procentenhet på insatt aktie-
kapital för Osby-bostäder AB

2. Utdelning till Osby kommun för 2016 fastställs till tre (3) procent på 
insatt aktiekapital  för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i 
Osby AB.

Sammanfattning
I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna i kommunfullmäktige § 
25, §27 och § 28 2013, finns en bestämmelse om att bolagen under varje 
given treårsperspektiv ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt 
kapital motsvarande lägst 3 procent. I direktiven för de helägda bolagen står 
också att utdelning på insatt aktiekapital till ägaren fastställs av kommun-
fullmäktige årligen.
Enligt lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får
ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar under ett 
räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital 
som kommunen vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bola-
get som betalning för aktier. Räntesatsen ska bestämmas med utgångspunkt 
i den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med 
tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får 
dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för 
föregående räkenskapsår.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Utdelning från kommunens bolag”, daterad den 25 oktober 
2016, från kommunchef Petra Gummeson och ekonomichef Pia Lindvall 
Bengtsson.
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§ 104

Budgetuppföljning oktober 2016

KS/2016:109

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Uppföljning oktober 2016 godkänns.

Beslutsunderlag

Uppföljning oktober 2016
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§ 105

Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016

KS/2016:701   042

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Anvisningar till årsredovisning 2016, daterade den 25 oktober 2016, och 
Tidplan årsredovisningen 2016 antas
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar och tidplan för 
årsredovisning 2016.
Beslutsunderlag
Anvisningar till årsredovisning 2016, daterade den 25 oktober 2016.
Tidplan årsredovisningen 2016
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§ 106

Anvisningar och tidplan för budgetuppföljningsprocess 2017

KS/2016:700   042

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Anvisningar budgetuppföljning 2017, daterade den 25 oktober 2016, och 
Tidplan för inlämning av dokumentation och redovisningar 2017 antas.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar och tidplan för 
budgetuppföljningsprocess 2017. Förslaget följer kommunfullmäktiges 
beslut om övergripande regler för 2017.
Beslutsunderlag
Anvisningar budgetuppföljning 2017, daterade den 25 oktober 2016
Tidplan för inlämning av dokumentation och redovisningar 2017

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
22(26)

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

§ 107

Bostadsrättföreningen Solgläntan, överskott vid likvidation av 
föreningen
KS/2016:711   040

Beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

1. Kommunstyrelsen framför ett tack för överskottet om 76.582:45 
kronor vid likvidationen av bostadsrättföreningen Solgläntan i 
Killeberg.

2. Överskottet ska användas till aktiviteter med koppling till skolan i 
Killeberg efter beslut av förvaltningschefen för barn och skola.

Sammanfattning av ärendet
I samband med bostadsrättsföreningen Solgläntan i Killebergs likvidation 
har uppkommit ett överskott om 76.582 kr 45 öre som enligt föreningens 
stadgar ska tillfalla Osby kommun. Pengarna är inte öronmärkta för något 
särskilt syfte utan kan användas fritt.
”I Föreningens stadgar från 1956 föreskrivs att om Föreningen upplöses 
skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till 
lägenheternas insatser. Uppstår överskott skall detta lämnas till Loshults 
kommun. Det sålunda uppkomna överskottet enligt likvidatorns 
slutredovisning skall sålunda lämnas till Loshults kommun, numera Osby 
kommun.”
Beslutsunderlag
Handlingar avseende skifte i bostadsrättsföreningen Solgläntan i Killeberg, 
(737000-0346).
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§ 108

Försäljning av fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1

KS/2016:690   291

Vice ordföranden Niklas Larsson (C) och Carl-Magnus Nilsson (M) 
anmälde att de inte deltar i beslutet i detta ärende.

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

1. Fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1 säljs för en 
köpeskilling om 38 miljoner kronor till Hushållningssällskapet 
Skåne.

2. Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) och 
kommunchef Petra Gummeson får i uppdrag att underteckna 
köpekontrakt och köpebrev avseende försäljningen av fastigheterna 
Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1.

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår, under förutsättning att 
kommunfullmäktige fattar ovan angivna beslut, kommunfullmäktige 
besluta.

3. Delar av Castor 17 med befintliga byggnader (maskinhall, 
bussgarage samt lador), hyrs ut till Hushållningssällskapet Skåne för 
en årlig hyreskostnad om 275.000 kr. Avtalet löper på sextio (60) 
månader och har en uppsägningstid om trettiosex (36) månader. Om 
avtalet inte sägs upp förlängs det med tjugofyra (24) månader. 

4. Kommunchef Petra Gummeson får i uppdrag att underteckna 
hyresavtalet.

5. Entreprenadavtal tecknas med Hushållningssällskapet Skåne för att 
slutföra utbildningen för de elever som blivit antagna till 
Naturbruksgymnasiet i Osby och för vilka kommunen är huvudman 
under hela deras utbildningstid. 

6. Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete, Roger Johansson, 
får i uppdrag att underteckna entreprenadavtalet.

7. Inventarier och andra anläggningstillgångar säljs till bokfört värde. 
Vissa tillgångar saknar bokfört värde och där kommer Osby 
kommun och Hushållningssällskapet Skåne överens om en 
marknadsmässig köpeskilling. 

8. Verksamhetsområdeschef utbildning och arbete, Roger Johansson, 
får i uppdrag att genomföra försäljningen av inventarier och andra 
anläggningstillgångar till Hushållningssällskapet Skåne.
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Sammanfattning av ärendet

Naturbruksgymnasiet har haft ett vikande elevunderlag sedan 2010 och det 
har varit svårt att få verksamheten att gå runt, trots att lokal- och 
personalanpassningar har gjorts. Under en tid har samtal och förhandlingar 
förts med Hushållningssällskapet om en försäljning av 
Naturbruksgymnasiets fastigheter.

Hushållningssällskapet har fått en ansökan till skolinspektionen om att få 
bedriva utbildning på naturbruksprogrammet med inriktning skog beviljad. 
Deras ansökan innebär att de har för avsikt att starta en ny utbildning i 
Önnestad, där en del av de praktiska momenten förläggs till Osby.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Försäljning av fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 
34:1”, daterad den 31 oktober 2016, från kommunchef Petra Gummeson och 
verksamhetschef för utbildning och arbete Roger Johansson.

Utredning kring Naturbruksgymnasiets framtid, daterad den 11 oktober 
2016, undertecknad av verksamhetsområdeschef Roger Johansson.
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§ 109

Rapport avseende vidtagna åtgärder i anledning av revisorernas 
rekommendationer i revisionsrapporten "Granskning av 
kommunens strategiska långtids- och lokalplanering"
KS/2015:818   007

Beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta.

Ett protokollsutdrag av denna paragraf anmäls till kommunfullmäktige som 
en rapport avseende vidtagna åtgärder i anledning av revisorernas rekom-
mendationer i revisionsrapporten ”Granskning av kommunens strategis-
ka långtids- och lokalplanering”.

Sammanfattning av ärendet
I revisionsrapporten ”Granskning av kommunens strategiska långtids- 
och lokalplanering” rekommenderade de förtroendevalda revisorerna kom-
munstyrelsen att genomföra ett antal punkter. Ett yttrande lämnades 2015-
10-28 av dåvarande tf. kommunchef till kommunstyrelsen i ärendet.
Med anledning av att det begärts in uppföljning i ärendet kommer nedan 
synpunkter.

- ”Följa upp principerna för investeringshantering 
implementeras och vid behov revideras”. Investeringsprinciperna 
revideras och beslutades av kommunstyrelsen, § 195 2015-06-18 
och genom denna revidering förtydligades principerna för en bättre 
och lättare hantering.

- ”tillse att lokalförsörjningsplanen fastställs och hålls 
uppdaterad”. En lokalförsörjningsplan togs fram under våren 2016 
och presenterades för kommunstyrelsen. I denna framgår en 
rekommen-dation om en årlig uppdatering.

- ”utarbeta riktlinjer för lokalbeståndet och se över 
internhyressystemet”. Inga synpunkter utöver de lämnade i 
yttrande daterad 2015-10-28.

- ”utveckla nyckeltal och metoder som möjliggör uppföljning av 
lokalanvändningens effektivitet”. Detta bör vara en punkt som 
lämnas till varje verksamhetsområde för vidare intern utredning, där 
hänsyn måste tas inte bara till effektivitet utan även till behov.

- ”tillse att det finns en flexibilitet i lokalbeståndet så att 
varierande volymer kan hanteras. Detta är en del som berörs i 
lokalförsörjningsplanen. I övrigt hänvisas till yttrande daterad 2015-
10-28.

- ”säkerställa tillgång till beställarkompetens samt teknisk 
kompetens som kan bedöma och dokumentera byggnadernas 
skick”. Inga synpunkter utöver de lämnade i yttrande daterad 2015-
10-28.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
26(26)

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

Sammanträdesdatum
2016-11-09 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

- ”säkerställa att planprocessen fungerar och att det finns en god 
planberedskap”. Detta är en fråga för verksamhetsområde sam-
hällsbyggnad som hanterar planprocesserna i kommunen. Hänvisar 
till yttrande daterad 2015-10-28.

Beslutsunderlag
Yttrande Revisionsrapport 2015 Granskning av kommunens 
långtidsplanering och lokalplanering, datareda den 28 oktober 2015, från tf. 
kommunchef Pia Lindvall Bengtsson.

Revisionsrapporten ”Granskning av kommunens strategiska långtids- och 
lokalplanering”, 
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Kommunledningskontoret
Benny Nilsson 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
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

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:533 000  

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunchef
Tecknande av hyresavtal, punkt 2.22, ett (1) ärende.
KS/2015:664    280

Kanslichef
Beslut om direktupphandling, enligt Osby kommuns interna regler för inköp och 
upphandling, daterad den 1 februari 2015, av förtroendemannaregister, punkt 3.13c, ett (1) 
ärende.
KS/2014:103    050
R
Rektor vuxenutbildningen Ekbackeskolan
Upprättande av plan mot kränkande behandling samt likabehandlingsplan, punkt 10.2, ett 
(1) ärende.
KS/2016:653    607

Verksamhetscontroller, verksamhetsområde utbildning och arbete
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 10.23, ett (1) ärende.
KS/2016:724    623

Vuxenenheten, verksamhetsområde utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen oktober månad 2016 elva (11)
KS/2016:6  752

Försörjningsstöd oktober månad 2016 trehundrasjuttioåtta (378)
KS/2016:7  754

Assistent, verksamhetsområde utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 16.12, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 24 oktober 2016

Gatuingenjör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 20.3, ett(2) ärenden.
Beslutsdatum 31 oktober 2016
KS/2016:230

http://www.osby.se/
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Administratör mark och exploatering, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, punkt 20.4, fyra (4) ärenden.
Beslutsdatum 25, 26 och 31 oktober samt 8 november 2016
KS/2016:64    517

Byggnadsinspektör, verksamhetsområde samhällsbyggnad
Beviljande av bostadsanpassningsbidrag intill ett belopp om högst fem (5) basbelopp, åtta 
(8) ärenden, punkt 22.1.
Beslutsdatum 24, 26 och 27 oktober, 4 och 10 november2016
TT-2015-1052, 1103, 1107
TT 2016-464, 497, 615, 705 och 1529

Beviljande av bidrag för att ta bort anordningar för funktionshindrade personer 
(återställning), punkt 22.2, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 18 oktober 2016
TT-2016-701

Sammanfattning
I en delegationsordning antagen den 17 december 2014, § 333, har kommun-styrelsen 
överlåtit sin beslutanderätt i angivna ärenden till utskott och tjänstemän/-kvinnor. Alla 
beslut som fattas med stöd av denna delegation skal anmälas till kommunstyrelsen. 
Delegater ska notera fattade beslut på en särskild blankett. Underlag till beslutet ska 
bifogas blanketten.

En anmälan av delegationsbeslut innebär inte att kommunstyrelsen godkänner, omprövar 
eller fastställer beslutet. Syftet med anmälan av delegationsbeslut är dels att tillgodose 
kommunstyrelsens informations- och kontrollskyldighet, dels att det anmälda beslutet ska 
vinna laga kraft. Ett anmält delegationsbeslut vinner laga kraft tre (3) veckor efter det att 
protokollet från det sammanträde där beslutet anmäldes har justerats och satts upp på 
kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsen har möjlighet att när som helst återkalla en 
lämnad delegation.
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Datum
2016-09-07      

Utbildning och arbete
Åsa Niléhn, 0479-528 690
asa.nilehn@osby.se

Förslag på förändringar och tillägg i 
Kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS/2016:570  002

Förslag till beslut
Verksamhetsområdet föreslår Kommunstyrelsens Utskott för utbildning och 
arbete förslå Kommunstyrelsen besluta att

- anta helt nytt kapitel 16, enligt bilaga. Nuvarande kapitel 16 till 
kapitel 22 ändras till kapitel 17 till kapitel 23.

- anta ny punkt 17.19 (nuvarande kapitel 16), se bilaga, yttrande till 
Migrationsverket i åldersfråga.

- genomföra de förändringar som krävs i Kommunstyrelsens 
delegationsordning med anledning av införande av nytt kapitel, 16. 
Beslut rörande barn och ungdom (ensamkommande). Se bilaga.

- genomföra de förändringar som krävs i Kommunstyrelsens 
delegationsordning med anledning av införande av ny punkt i kapitel 
17. Punkt 17.19  Yttrande till Migrationsverket i åldersfråga. 

Sammanfattning av ärendet
I delegationsordningen för Kommunstyrelsen framgår vilka typer av beslut 
som utskott eller tjänsteman kan fatta i Kommunstyrelsen ställe. Vid 
genomgång av nuvarande delegationsordning fann verksamhetsområde för 
Utbildning och arbete att det saknades delegation för beslut rörande barn och 
ungdom (ensamkommande) och för Yttrande till Migrationsverket i 
åldersfråga. Förklaring till detta är att området inte tillhört Utbildning och 
arbete förrän 160101. Med anledning av detta föreslår verksamhetsområdet 
att denna uppgift delegeras och att de ändringar som krävs med anledning av 
detta genomförs i Kommunstyrelsens delegationsordning.
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Beslutsunderlag
Förslag på tillägg och ändringar i Kommunstyrelsens delegationsordning 
daterad 2016-07-04.

Roger Johansson Åsa Niléhn
Verksamhetsområdeschef Enhetschef flyktingsamordning

Beslutet skickas till
Roger Johansson, verksamhetsområdeschef Utbildning och arbete
Åsa Niléhn, enhetschef flyktingsamordning



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Utbildning och arbete

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 Bankgiro 281-6809
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Datum
2016-07-04      

Utbildning och arbete
Åsa Niléhn, 0479 – 528 690
asa.nilehn@osby.se

Förslag på förändringar och tillägg i 
Kommunstyrelsens delegationsordning

Då det tillkommer ett helt kapitel inom Utbildning & Arbete läggs detta som 
kapitel 16. Nuvarande kapitel, från kapitel 16, förskjuts ett nummer högre så 
nuvarande kapitel 16 blir 17 och så vidare.

16. Beslut rörande barn och ungdom (ensamkommande)
Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar

Placering

16.1 Godkännande av 
familjehems 
lämplighet för 
vård och fostran

UUA 6 kap 6§ 
1 och 2st 
SoL

Saknas helt 
idag

16.2 Bistånd till barn 
och ungdom i form 
av vård i 
familjehem

UUA 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.3 Godkännande av 
jourhems 
lämplighet för 
tillfällig vård och 
fostran

UUA 6 kap 6§ 
3st SoL

Saknas helt 
idag

16.4 Beslut om tillfällig 
vistelse i 
familjehem eller 
jourhem

Enhetschef VO-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.5 Förlängning av 
placering i 
jourhem utöver två 
månader efter 
avslutad utredning

Enhetschef VO-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.6 Beslut om bistånd 
åt barn och 
ungdom i form av 
vård (placering/ 
omplacering) i 

4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag
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hem för vård eller 
boende

-Högst tre mån

-Utöver tre mån

Enhetschef

UUA

VO-chef UA

16.7 Beslut om 
ekonomiskt 
bistånd åt barn och 
ungdom i samband 
med placering, 
omplacering eller 
flyttning från 
familjehem eller 
HVB-hem

1e socsekr Enhetschef 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.8 Beslut om 
ersättning till 
familjehem 
(arvode och 
omkostnads 
ersättning) 
gällande barn och 
ungdom

-enligt SKLs 
riktlinje

-över SKLs 
riktlinje

Socsekr

Enhetschef 1e socsekr

Saknas helt 
idag

16.9 Sluta avtal med 
hem för vård och 
boende/ SiS-
ungdomshem

Enhetschef VO-chef UA Saknas helt 
idag

16.10 Begäran till 
Försäkringskassan 
om ändring av 
betalnings- 
mottagare för 
barnbidrag

Socsekr 1e socsekr 16 kap 
18§ SFB, 
106 kap 
6§ SFB

Saknas helt 
idag

16.11 Begäran till 
Försäkringskassan 
att underhållsstöd 
betalas ut till 
någon annan 
lämplig person 
eller till nämnden 
att användas för 
barnets bästa

Socsekr 1e socsekr 18 kap 
19§ SFB

Saknas helt 
idag

16.12 Underrättelse till 
Försäkringskassan 
barn med 
underhållsstöd 
återflyttar till 
biologiska 
föräldrar

Socsekr 1e socsekr 2§ förord- 
ningen 
om under- 
hållsstöd

Saknas helt 
idag

16.13 Beslut om 
framställan till 
CSN om ändring 
av betalnings- 

Socsekr 1e socsekr 2 kap 33§ 
andra 
stycket 
studie- 

Saknas helt 
idag
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mottagare för 
studiemedel

stöds 
förord- 
ningen

16.14 Övervägande om 
att vård i annat 
hem än det egna 
fortfarande behövs

UUA 6 kap 8§ 
SoL

Var 6e 
månad.

Saknas helt 
idag

Öppenvård

16.15 Beslut om bistånd 
i form av 
personligt stöd av 
socsekr

Socsekr 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.16 Beslut om bistånd 
i form av 
öppenvård

-internt

-externt

Socsekr

Enhetschef VO-chef AU

4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.17 Beslut om bistånd 
i form av kontakt- 
familj eller 
kontaktperson

Socsekr 1e socsekr 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.18 Förordande och 
entledigande av 
kontaktfamilj och 
kontaktperson

Socsekr 1e socsekr

16.19 Beslut om 
ersättning till 
kontaktfamilj och 
kontaktperson

1e socsekr Enhetschef Saknas helt 
idag

16.20 Bistånd i form av 
socialt kontrakt

Enhetschef VO-chef UA 4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.21 Bistånd i form av 
ekonomiskt stöd 
vid eget boende 
eller socialt 
kontrakt

Socsekr 1e socsekr 
Enhetschef

4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.22 Bistånd i form av 
personligt stöd vid 
eget boende eller 
socialt kontrakt

Socsekr 1e socsekr 
Enhetschef

4 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

Utredning

16.23 Beslut om att 
inleda utredning

Socsekr 1e socsekr 11 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.24 Beslut om att 
utredning inte ska 
inledas eller att 
inledd utredning 
ska läggas ned

Enhetschef 1e socsekr 11 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.25 Beslut om att 
inleda utredning 
oavsett den 
enskildes 

Enhetschef 1e socsekr 11 kap 
1,2§§ SoL

Saknas helt 
idag
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samtycke

16.26 Förlängning av 
utredningstid i 
ärenden som rör 
barn

Enhetschef VO-chef UA 11 kap 2§ 
tredje 
stycket 
SoL

Saknas helt 
idag

16.27 Beslut om att 
utredning inte ska 
föranleda någon 
åtgärd

1e socsekr Enhetschef 11 kap 1§ 
SoL

Saknas helt 
idag

Övrigt

16.28 Beslut om 
framställning om 
överflyttning av 
ärende till nämnd i 
annan kommun

Enhetschef VO-chef UA 2 a kap 
10§ SoL

Saknas helt 
idag

16.29 Meddela 
inställning i fråga 
om annan 
kommuns begäran 
om överflyttning

Enhetschef VO-chef UA 2a kap 
10§ SoL

Saknas helt 
idag

16.30 Beslut i fråga om 
mottagande av 
ärende från annan 
kommun 

UUA 2a kap 
11§ SoL

Saknas helt 
idag

Ansökan hos 
IVO

16.31 Beslut om 
ersättning till 
särskilt förordnad 
vårdnadshavare 
som tidigare varit 
familjehem

Enhetschef 6 kap 11§ 
SoL

Saknas helt 
idag

16.32 Beslut om 
anmälan till 
överförmyndaren 
om behov av god 
man/förvaltare

Socsekr 5 kap 3§ 
1 och 2st 
SoF

Saknas helt 
idag

16.33 Beslut om att 
anmäla till 
överförmyndaren 
att behov av god 
man/förvaltare inte 
längre föreligger

Socsekr 5 kap 3§ 
1 och 2st 
SoF

Saknas helt 
idag

16.34 Beslut om 
anmälan till 
överförmyndaren 
om förhållanden 
beträffande 
förvaltningen av 
underårigs 
egendom

Socsekr 5 kap 3§ 
3st SoF

Saknas helt 
idag

16.35 Framställan till 
domstol om behov 
av målsägande- 
biträde för 
underårig

Socsekr Saknas helt 
idag
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Beslut enligt lag 
(1190:52) med 
särskilda 
bestämmelser om 
vård av unga, 
LVU

16.36 Beslut om ansökan 
till Förvaltnings- 
rätten för vård enl 
LVU

UUA UUAO eller 
UUAVO

4§ LVU Saknas helt 
idag

16.37 Beslut om 
omedelbart 
omhändertagande

När utskottets 
beslut inte kan 
avvaktas

UUA

BSNO eller 
BSNVO

6§ LVU Saknas helt 
idag

16.38 Beslut om hur 
vården ska ordnas 
och var den unge 
ska vistas under 
vårdtiden

När utskottets 
beslut inte kan 
avvaktas

UUA

BSNO eller 
BSNVO

11§ 1-2 st 
LVU

Saknas helt 
idag

16.39 Beslut om att 
omhändertagande 
enl 6§ LVU ska 
upphöra

UUA BSNO eller 
BSNVO

9§ 3st 
LVU

Saknas helt 
idag

16.40 Övervägande om 
vård med stöd av 
2§ LVU 
fortfarande behövs

UUA 13§ 1st 
LVU

Saknas helt 
idag. 

Minst var 6e 
mån

16.41 Beslut i fråga om 
fortsatt vård

UUA 13§ 2st 
LVU

Saknas helt 
idag. 

Inom 6 mån

16.42 Beslut att den 
unges vistelseort 
inte ska röjas för 
vårdnadshavare

När utskottets 
beslut inte kan 
avvaktas

UUA

Enhetschef

14§ 2st 1p 
LVU

Saknas helt 
idag

16.43 Övervägande om 
beslut rörande 
umgängesförbud 
eller hemlighåll-
ande av vistelseort 
för den unge ska 
kvarstå

UUA 14§ 23st 
LVU

Saknas helt 
idag. 

Minst var 3e 
mån

16.44 Beslut om att 
vården ska 
upphöra när vård 
inte längre behövs

UUA 21§ LVU Saknas helt 
idag
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16.45 Beslut om 
kontaktperson eller 
öppen behandling 
(sk mellantvång)

UUA 22§ LVU Saknas helt 
idag

16.46 Prövning om 
beslut om 
förebyggande 
insats ska upphöra 
att gälla

UUA 22§ 3st 
LVU

Saknas helt 
idag. 

Minst var 3e 
mån

16.47 Beslut om att 
förebyggande 
insats jml 22§ 1st 
LVU ska upphöra

UUA 22§ 3st 
LVU

Saknas helt 
idag

16.48 Beslut om 
läkarundersökning, 
att utse läkare samt 
plats för läkar-
undersökning

Socsekr 1e socsekr 32§ 1st 
LVU

Saknas helt 
idag

16.49 Beslut om att 
begära biträde av 
polis för att 
genomföra 
läkarundersökning

När utskottets 
beslut inte kan 
avvaktas

UUA

BSNO eller 
BSNVO

43§ 1p 
LVU

Saknas helt 
idag

16.50 Beslut att begära 
biträde av polis för 
att genomföra 
beslut om vård 
eller omhändertag-
ande med stöd av 
LVU

Enhetschef VO-chef UA 43§ 2p 
LVU

Saknas helt 
idag

16.51 Beslut om att hos 
Förvaltningsrätt 
ansöka om 
förlängning av 
utredningstid

Enhetschef 8§ LVU

16.52 Beslut rörande den 
unges personliga 
förhållanden i den 
mån beslutet inte 
är att hänföra till 
11§ 1-2st LVU

Socsekr 1e socsekr 11§ 4st 
LVU

T.ex. kortare 
vistelser 
utom 
familjehem 
eller HVB, 
kortare 
vistelse 
utomlands

17. Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter, sekretesslagen

Nr Ärende Delegat Ersättare Lagrum Kommentar
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17.19 Yttrande till 
Migrations-
verket i 
åldersfråga

Socsekr 1e socsekr
Enhetschef

Begäran om 
uppgifter enl 17 
kap 1§ 
utlänningslagen

Saknas helt 
idag
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Samhällsbyggnad 
Kettil Svensson 
0709 318 376 
kettil.svensson@osby.se 

Besköksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
283 80 Osby

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

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Detaljplan för del av kvarteret Sotaren i Osby, Osby kommun

Dnr KS/2014:2050 214  

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Sammanfattning av ärendet

Genom om- och tillbyggnaden av kommunhuset behöver gällande detaljplan för området 
ändras för att möjliggöra bygget av en entré till det nya kommunhuset. Den gällande 
detaljplanen antogs i oktober 2014 och anger bostäder, handel, centrum och kontor. 
Prickmark användes (mark som inte får bebyggas) för delar av kvarteret, bland annat där 
önskad entré kommer förläggas. Ändringen av gällande detaljplan avser därför att ta bort 
en mindre del av prickmarken längs den norrgående fasaden för att medge entrébygget.

Efter granskningen har redaktionella förändringar gjorts i planhandlingarna. 

Inom planområdet, som är beläget utmed Västra Storgatan, återfinns nuvarande 
kommunhuset, polishuset samt en äldre uthusbyggnad med det 
q-märkta huset på Sotaren 13. Med ”q” menas att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt 
värdefull och inte får rivas.

Inom planområdet står även medborgarhuset ritat av Hans Westman. Byggnaden är försatt 
med bestämmelsen ”q” med bakgrund av de höga arkitektoniska värdena byggnaden 
besitter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-05
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Fastighetsägarförteckning

 Beslutet skickas till: Arne Bertilsson, Kettil Svensson och Samhällsbyggnad. 

Arne Bertilsson Kettil Svensson 
Tf. samhällsbyggnadschef Planarkitekt MSA 

http://www.osby.se/
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Samhällsbyggnad 
Reia Sofiadotter Collberg
0479-52 82 94 
reia.sofiadottercollberg@osby.se

Besköksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
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

Ventilation Parkskolans bad- och gymnastikhall
Dnr KS/2015:917 233  

Samhällsbyggnad, Kultur och fritids förslag till samhällsbyggnadsutskottet
 Samhällsbyggnadsutskottet föreslår ett av nedanstående tre alternativ till 
Kommunstyrelsen om hur samarbetet med Osby Atlet & Brottarklubb ska fortgå:

1. Att Osby kommun står för kostnaderna med att brandsäkra lokalen enligt 
uträkning från fastighetsstrategen. Lokalen iordningsställs som brottarlokal och 
kan hyras av alla föreningar enligt den policy och taxor som tas fram i bidrags- 
och lokalöversynen.  Osby Atlet & Brottarklubb erbjuds förtur till tider samt att 
hyra kansli/klubblokal. 

2. Att Osby kommun står för kostnaderna med att brandsäkra lokalen enligt 
uträkning från fastighetsstrategen. Kultur och fritid tecknar ett driftavtal, enligt 
den policy och taxor som tas fram i bidrags- och lokalöversynen, med Osby Atlet 
& Brottarklubb.

3. Att ingen renovering görs och ingen permanent lokal erbjuds utan att Osby Atlet 
& Brottarklubb hänvisas att närma sig ett samarbeta med en annan förening 
alternativt att boka tider i andra lokaler som att finns inom Kultur och fritid.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut Dnr KS/2015:971 underkändes ventilationskontrollen 2015 på Parkskolans 
sporthall och medel för renovering lades in i investeringsbudgeten 2016. Under 
planeringen och upphandlingen av renoveringen av Parkskolans sporthall med tillhörande 
källare och vind gjordes en preliminär kostnadskalkyl för brandskydd och för vinden 
skulle detta uppgå till 2,6 miljoner kronor. På grund av begränsningar i budgeten 
prioriterades skolans lokaler och nuvarande projekt iordningställer enbart
omklädningsrum och gympasal. Arbetet är planerat att vara klart första veckan i december 
2016.

Osby Atlet & Brottarklubb har funnits i ca 70 år i lokalerna på Parkskolan. Föreningen har 
i dagsläget hela vinden och våningen under där kansli och omklädningsrum finns, totalt 
344 kvm. Föreningen är mycket nöjda samt  uttrycker att de har precis de lokaler som 
deras verksamhet behöver.

mailto:reia.sofiadottercollberg@osby.se
http://www.osby.se/
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Om Osby Atlet & Brottarklubb ska kunna fortsätta med sina verksamheter på vinden efter 
renoveringen måste dock en brandsäkring av vinden göras. Summan för de insatserna som 
behöver genomföras för att nå kraven på  brandsäkerhet uppgår till cirka 1,6 miljoner 
kronor. För mer information om beräknad kostnad se fastighetsstrategens uträkning i 
”Utredningen om Osby Atlet & Brottarklubb lokalbehov” under rubriken ” Brandsäkring 
av nuvarande lokal”. 

Blir en investering i lokalen aktuell bör även ett avtal tecknas med föreningen i enlighet 
med kommande bidrags- och lokal översynen. Det finns även en möjlighet för föreningen 
att enbart hyra lokalen under de tider som den används för att minska kostnader och att 
möjliggöra för andra aktörer att nyttja lokalen under de tider den inte används. Under 
rubriken ” Förändringar i enlighet med bidrags- och lokalöversyn 2016” presenteras två 
förslag om hur avtalet kan utformas i ”Utredningen om Osby Atlet & Brottarklubb 
lokalbehov”.

I dagsläget finns det inte några befintlig och tillgängliga lokaler som Kultur och fritids 
ansvarar för som tillgodoser Osby Atlet & Brottarklubb krav. Kultur och fritid har vänt 
sig till Skåneidrotten om deras syn och de meddelar att de själva skulle föreslagit ett 
samarbete med en annan förening. 

Konsekvenserna av att inte investera i vindslokalen på Parkskolan blir att den inte går att 
nyttja av någon verksamhet då den inte uppfyller dagens brandsäkerhetskrav. 

Beslutsunderlag

Utredningen om Osby Atlet & Brottarklubb lokalbehov

Inkommen handling Osby Atlet & Brottarklubb den 27 september 2016

Arne Bertilsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Reia Sofiadotter Collberg
Kultur och Fritidschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad Verksamhetsområdeschef

Samhällsbyggnad enhetschef Kultur och Fritid 

Kommunledningskontoret, Fastighetsstrateg

Osbybostäder Vice VD







Besöksadress Briogatan 1
Postadress Samhällsbyggnad

Kultur och fritid, 283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 83 15

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

UTREDNING
Sida
1(4)

Datum
2016-10-13      

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid
Johanna Häggberg, 0479-52 81 75
johanna.haggberg@osby.se

Utredning om Osby Atlet & Brottarklubbens lokalbehov

Bakgrund
Enligt beslut Dnr KS/2015:971 underkändes ventilationskontrollen 2015 på 
Parkskolans sporthall och medel för renovering lades in i 
investeringsbudgeten 2016. Under planeringen och upphandlingen av 
renoveringen av Parkskolans sporthall med tillhörande källare och vind 
gjordes en preliminär kostnadskalkyl för brandskydd och för vinden skulle 
detta uppgå till 2,6 miljoner kronor. På grund av begränsningar i budgeten 
prioriterades skolans lokaler och nuvarande projekt iordningställer enbart
omklädningsrum och gympasal. Arbetet är planerat att vara klart första 
veckan i december 2016.

Osby Atlet & Brottarklubb har funnits i ca 70 år i lokalerna på Parkskolan. 
Föreningen har i dagsläget hela vinden och våningen under där kansli och 
omklädningsrum finns, totalt 344 kvm. Föreningen är mycket nöjda samt  
uttrycker att de har precis de lokaler som deras verksamhet behöver.

Om Osby Atlet & Brottarklubb
Osby Atlet & Brottarklubb bildades 1930 och fick sin nuvarande lokal 1948 
genom ett muntligt avtal med dåvarande Kultur och fritid.

Sextiotalet var ett av Osby Atlet & Brottarklubb mest framgångsrika 
decennium och de avancerade till elitserien. Ett av arrangemangen klubben 
ordnade var en landskamp mellan Sverige och Finland den 23 januari 1980 i 
Hasslaröds sporthall, med 1500 åskådare.

Osby Atlet & Brottarklubb har tre träningsgrupper;
1. kullerbyttegrupp som består av yngre deltagare 5-6 år, de är cirka 40 

stycken och tränar 1ggr/vecka. 
2. U-gruppen är cirka 15 stycken och tränar 2 ggr/vecka.
3. Seniorgruppen är cirka 15 stycken och tränar 2 ggr/vecka. 

Totalt har klubben fem tillfällen i veckan som är schemalagda träningar. 
Utöver detta finns det enskilda brottare som tränar extra på andra tider än 
den ordinarie träningen är förlagd.
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Osby Atlet & Brottarklubb fick under läsåret 2009/2010 bidrag från 
förbundet för att skapa möjlighet att under skoltid ersätta gymnastiken/ 
elevens val. Alla elever fick då prova på brottning två gånger per termin i 
bland annat i Visseltofta skola och Parkskolan. Osby Atlet & Brottarklubb 
vill fortsätta att erbjuda brottning om de får bidrag genom deras förbund eller 
andra bidragsgivare. 

Parkskolans vind
När Osby Atlet & Brottarklubb fick lokalen år 1948 fick de även ett anslag 
på 20 000 kronor från Osby kommun för att iordningställa lokalen. Klubben 
bidrog själva med cirka 20 000 kronor och summan av iordningställandet på 
materialet blev 40 000 kronor utöver ideellt arbete som kom ifrån 
medlemmarna.

Nuvarande lokal är på totalt 334 m² fördelat på följande:
 Omklädning, styrkerum 80 m²
 Klubbrum, dusch samt toalett 78 m²
 Östra delen uppe på vinden 16 m²
 Brottarmatta 160 m² sammanhängande yta, detta är uppdelat på 2 

mattor, en är 8x8 m och den andra är 12x8 m.

Brandsäkring av nuvarande lokal
En fastighet får enligt nuvarande byggregler enbart innehålla 2 våningsplan,
Parkskolan inklusive brottarlokalen på vinden är 3 våningsplan. Genom att  
att lägga källaren som en brandcell och gympasal/brottarlokal som en har 
man lyckats få fram en mer ekonomisk kalkyl jämfört med den ursprungliga 
men åtgärder måste fortfarande göras.  Totalt hamnar summan för  de 
insatserna som behöver genomföras på cirka 1.6 miljoner kronor. 

Nedan presenteras investeringar som behöver göras i lokalen för att uppnå 
rådande brandsäkerhetskrav samt ett muntligt pris som fåtts av 
entreprenören. Vid en affär kommer det att upprättas ett skriftligt 
avtal/offert. Entreprenören informerade också om att det kan finnas 
oförutsedda kostnader som är svårt att se nu innan de börjar arbeta.

Brand
 Inköp och montering av två brandutrymningstrappor - en på gavel 

(ersätta befintlig som ej är godkänd) och en ny i klubblokal. 
 Schakt och gjutning av betongplintar för trapporna.
 Håltagning för två nya utrymningsvägar.
 Två nya brandklassade dörrar, EI60, och byte av fönster vid 

utrymningsvägar. 

OBS! Om klubblokalen låses krävs enbart en ny trappa i träningslokalen 
och alltså även fundament, håltagning, dörr osv.
 Ny vägg med dörr i källarplan i trapphuset i nordost, för att uppfylla 

dubbla brandceller (enligt info ovan).
 Utrymningsskyltning.
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 Hjälpmedel för arbetet - liftar, schaktmaskiner, ställningar osv.
 Brandtätningar.
 Åtgärder i trapphus (det stora på gaveln) för att säkerställa dubbla 

brandceller och giltig utrymning.

Ventilation
 Nytt ventilationsaggregat.
 Fyra nya brandspjäll.
 Projektering.
 El till brandspjäll och styrning.

Pris cirka: 1,6 miljoner kronor

Övriga tankar kring samarbete och lokaler på i 
Parkskolans vind
Kultur och fritid har tillsammans med Osby Atlet & Brottarklubb diskuterat 
andra möjliga lösningar ett exempel på detta är om det finns någon annan 
lokal i kommunen där föreningen kan bedriva sin verksamhet samt eventuellt 
samarbete med andra föreningar.

Utifrån de krav som föreningen har idag finns det inga andra lokaler i 
kommunens regi att erbjuda och det beror framförallt på föreningens krav på 
att mattorna alltid ska ligga utlagda, för att minska på slitaget. Även en 
förfrågan har ställt till fastighetsstrategen och en permanent lokal utan att 
behöva samnyttja med någon förening finns inte i dagsläget. Däremot kan 
eventuellt en träningslokal i Briohuset utan duschmöjligheter användas 
tillfälligt.  

Föreningen beskriver att om mattorna skulle plockas fram till varje 
träningstillfälle kommer det att ta längre tid än att bedriva själva träningen. 
Vilket i sin tur kommer att leda till kortare träningspass. Det är även tungt 
och omfattande att flytta mattorna fram och tillbaka inför varje träningspass. 
Osby Atlet & Brottarklubb anser inte detta är ett alternativ för dem och 
enligt klubben kommer en sådan lösning troligen innebära att det inte 
kommer att bedrivas någon träning i Osby Atlet & Brottarklubbs regi.

Sammanfattningsvis för att Osby Atlet & Brottarklubben ska kunna bedriva 
sin verksamhet ska det finnas:

 En lokal där mattan på 12x8 m kan ligga framme.
 Klubbrum/kansli där de kan ha sina priser, dator, bokföringsmaterial,  

kopieringsmaskin samt  övrigt material till tävlingar, lotterier mm. 
 Låsbara skåp till tränings-/tävlingsmaterial. 
 Frys för förvaring av överbliven korv mm eller inköp inför våra 

tävlingar och arrangemang de gör.
 Möjlighet för både pojkar och flickor att byta om och duscha

Osby Atlet & Brottarklubb klubbstyrelsen ser det svårt att dela 
klubbrum/kansli med annan förening då det medför ökade kostnader för att 
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införskaffa inbrottssäkra skåp/kassaskåp med mera samt att risken är att 
deras tillhörigheter lättare försvinner. 

Kultur och fritid har även vänt sig till Skåneidrotten och rådfrågat gällande 
hur andra kommuner har löst situationen. Skåneidrotten lyfte då att man ser 
att samverkan med någon närliggande brottarklubb är en bra tanke och något 
de uppmuntrar. Det finns brottarklubb både i Hästveda och i Broby. I 
dagsläget är ingen förfrågan ställd till klubbarna i Hästveda eller Broby. När 
det gäller i Osby Atlet & Brottarklubb kan en konsekvens av ett sådant 
beslut bli att medlemsantalet minskar på grund av längre resvägar.

Om beslutet blir att inte göra en renovering av vinden blir  konsekvenserna 
att vinden och våning under vinden på Parkskolan stängs av permanent och 
en stor lokal i centrala Osby blir outnyttjad då den inte får lov att nyttjas pga 
säkerhet. 

Förändringar i enlighet med bidrags- och lokalöversyn 2016
Om renovering genomförs och Osby Atlet & Brottarklubb är kvar i 
nuvarande lokaler kommer Kultur och fritid att teckna ett hyresavtal i 
enlighet med de  riktlinjer och taxor som tas fram i bidrags- och lokal 
översynen 2016. 

I dagsläget är den totala årskostnaden för Parkskolan på 197 435 kronor. 
Utformningen på avtalet  kan se ut på olika sätt.  Antingen tas en 
marknadshyra ut för såväl träningslokalen som kontor på den totala yta som 
Osby Atlet & Brottarklubb använder på 334 m² och ett driftavtal skrivs.  
Eller så hyr Osby Atlet & Brottarklubb brottarlokalen/ vinden per timme och 
kommunen förbereder så att man kan förvara sina saker säkert. I avtalet kan 
det skrivas in att Osby Atlet & Brottarklubb under de kommande åren har 
förtur att boka aktiviteter i brottarlokalen så att inte verksamheten påverkas 
negativt.  Föreningen har i sista alternativet även möjlighet att teckna ett 
hyresavtal på kansliet/klubbrummet men då i separat form. 



 

 

Besöksadress Briogatan 1 
Postadress Samhällsbyggnad 
 Kultur och fritid, 283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 83 15 

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

Organisationsnr 212000-0902 
Bankgiro 281-6809 

 

 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 
Johanna Häggberg, 0479-52 81 75 
johanna.haggberg@osby.se 
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Tillgänglighet till Brottarlokalen 

I offerten ingår inte tillgänglighetsanpassning. Vid bygglovsansökning bör 

en orimlighetsbedömning göras på verksamheten som ska bedrivas  och om 

de krav som kan ställas på att vinden har ett begränsat utrymme och 

tillgänglighet.  

 

Från 2017-01-01 kommer ändringar gälla i  Boverks byggregler 23 (BBR 

23). De kommer att ge större möjligheter att medge avsteg på de tekniska 

egenskapskraven om det skulle bli ekonomiskt oförsvarbart att kräva 

åtgärderna för tillgänglighetsanpassningen. Det ska också tas större hänsyn 

vid ändringar av "särskild värdefulla byggnader".  Detta skulle kunna 

innebära att ombyggnad av ventilationen inte bör utlösa krav på hiss, 

eftersom det dels blir tekniskt komplicerat och blir ekonomiskt oförsvarbart. 

Det  kan också tänka sig att åtgärderna förstör en gammal miljö i huset om 

en hiss måste installeras. Den sökande får argumentera för saken i samband 

med bygglovsansökningen vid ett tekniskt samråd. 

Johanna Häggberg 
Fritid- och folkhälsoutvecklare  

 

tel:20170101
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Samhällsbyggnad    
Tomislav Kljucevic    
0479528395    
tomislav.kljucevic@osby.se    

 

Besköksadress Parkgatan 1 
Postadress Samhällsbyggnad 
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 

 

Startbesked för projekt 0080 Industrispår Nordost 
Dnr KS/2016:497 535   
Samhällsbyggnads förslag till Kommunstyrelsen  

Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta:  

- Meddela startbesked för projekt 0080 Industrispår NO. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad arbetar för att genomföra utbyggnaden av industrispåret på 
industriområdet Nordost. 

Trafikverket är projektledare genom tilldelad totalentreprenad och har nyligen gått genom 
inkomna anbud avseende upphandlingen av underentreprenör för att kunna genomföra 
projektet. 

Efter genomgång av anbud och i god samverkan mellan Trafikverket, näringslivet, Osby 
tåg och Osby kommun är man enade om hur man vill fullfölja projektet. Projektet 
planeras genomföras enligt beslut, gällande budget och förutsättningar angående funktion.  

Ambitionen för projektet har varit stor, inom ramen för projektbudgeten har man även 
upphandlat väg och belysning (inkl. VA) till terminalområdet vilket hade möjliggjort 
försäljningsfärdiga industritomter. 

Då denna del framförallt är en exploateringsfråga upphandlades den som en valbar option. 
Beslut om optionen kommer att tas vid projektets slutskede. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-15 

 

 

 
 
Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 
Samhällsbyggnad 
Samhällsbyggnad, Verksamhetschef 

Johan Persson  Tomislav Kljucevic  
Mark och Exploateringschef  Trafik- och gatuingenjör  

http://www.osby.se/
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Samhällsbyggnad, Mark och exploateringschef 
Samhällsbyggnad, Trafik- och Gatuingenjör 
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Utbildning och arbete 
Roger Johansson 
0479528234 
roger.johansson@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Utbildning och arbete
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

Försäljning av fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1
Dnr KS/2016:690 291  

Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens ledningsutskott

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Jonstorp 1:3 och Marklunda 34:1 för 
38 miljoner kronor till Hushållningssällskapet Skåne.

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ovan 
angivna beslut.

1.  Delar av Castor 17 med befintliga byggnader (maskinhall, bussgarage samt lador), 
hyrs ut till Hushållningssällskapet Skåne för en årlig hyreskostnad om 275 000 kr. 
Avtalet löper på 60 månader och har en uppsägningstid på 36 månader. Om avtalet 
inte sägs upp förlängs det med 24 månader.

2. Entreprenadavtal tecknas med Hushållningssällskapet Skåne för att slutföra 
utbildningen för de elever som blivit antagna till Naturbruksgymnasiet i Osby och 
för vilka kommunen är huvudman under hela deras utbildningstid. 
Verksamhetsområdeschefen för utbildning och arbete ges i uppdrag att teckna 
entreprenadavtal med Hushållningssällskapet Skåne

3. Inventarier och andra anläggningstillgångar säljs till bokfört värde. Vissa 
tillgångar saknar bokfört värde och där kommer Osby kommun och 
Hushållningssällskapet Skåne överens om en marknadsmässig köpeskilling. 
Verksamhetsområdeschefen för utbildning och arbete ges i uppdrag att genomföra 
försäljningen av inventarier och andra anläggningstillgångar.

Sammanfattning av ärendet

Naturbruksgymnasiet har haft ett vikande elevunderlag sedan 2010 och det har varit svårt 
att få verksamheten att gå runt, trots att lokal- och personalanpassningar har gjorts. Under 
en tid har samtal och förhandlingar förts med Hushållningssällskapet om en försäljning av 
Naturbruksgymnasiets fastigheter. 

Hushållningssällskapet har fått en ansökan till skolinspektionen om att få bedriva 
utbildning på naturbruksprogrammet med inriktning skog beviljad. Deras ansökan innebär 

http://www.osby.se/
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att de har för avsikt att starta en ny utbildning i Önnestad, där en del av de praktiska 
momenten förläggs till Osby.

Beslutsunderlag

Utredning kring förutsättningar
Värdering av fastigheterna
Förslag till köpekontrakt
Förslag till hyreskontrakt
Förslag till entreprenadavtal
Förteckning över inventarier och anläggningstillgångar med bokfört värde.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Ekonomichef
Mark- och exploateringschef
Utbildning och arbete
Hushållningssällskapet
Rektor för naturbruksgymnasiet

Petra Gummeson Roger Johansson 
Kommunchef Osby kommun Verksamhetsområdeschef för utbildning 

och arbete 



Besöksadress Briogatan 1
Postadress Utbildning och arbete

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Datum
2016-10-11      

Utbildning och arbete
Roger Johansson, 0479-52 82 34
roger.johansson@osby.se

Utredning kring Naturbruksgymnasiets framtid.
Dnr KS/2016:690

Bakgrund
Utbildning och arbete fick i uppdrag att ta fram ett underlag för en 
försäljning av Naturbruksgymnasiet till en annan huvudman. Bakgrunden är 
att Naturbruksgymnasiet under flera år har gått med underskott. 

Gymnasiet Röda siffror är negativt resultat.
år Redovisning Budget Avvikelse mot budget Kommentar

2010 -5092,2 -5464 -371,8
2011 -3329,9 -3289 40,9
2012 1283,5 0 -1283,5
2013 -1254 0 1254
2014 2086,3 0 -2086,3
2015 3437,3 85,5 -3351,8

2016 -2 280,0
Oktober 
prognos

Internat/Jonstorp/Uppdragsutbildningen

Redovisning Budget
2010 1 662,4 1 457,0 -205,4
2011 1 787,1 1 611,0 -176,1
2012 -333,7 132,0 465,7
2013 679,8 7,5 -672,3
2014 850,7 -141,0 -991,7
2015 999,3 -68,2 -1 067,5

2016 -430,0
Oktober 
prognos

I tabellen ovan ser man att åren 2010, 2011 och 2013 gick 
Naturbruksgymnasiet med ett överskott, även om överskottet var lägre än 
budgeterat. Det sjunkande resultatet är till mångt och mycket en följd av ett 
minskat antal elever. De två första åren var antalet elever ca 200 för att idag 
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ligga på strax över 90 elever. Om man beaktar att ett rimligt pris för den här 
typen av utbildningar ligger runt 225 tkr per år och utbildningsplats, så blir 
det ganska klart att det är svårt att få ekonomi i verksamheten. Under 2014 
och 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om personalneddragningar 
motsvarande 14 heltidstjänster, vilket i dagsläget innebär minskade 
personalkostnader om ca 7 mkr per år. Trots dessa anpassningar är resultatet 
negativt. 
Inledande kontakter togs med Hushållningssällskapet för att undersöka 
intresset. Hushållningssällskapet meddelade att de var intresserade av en 
affär och lämnade i januari 2016 in en friskoleansökan om att få bedriva 
Naturbruksprogrammet med inriktning skog vid deras gymnasieskola i 
Önnestad. Hushållningssällskapets ansökan beviljades i oktober 2016.
Hushållningssällskapets ansökan innebär att det inte är frågan om ett 
verksamhetsövertagande, utan de startar en ny verksamhet. Det innebär att 
de enbart kommer att vara huvudmän för nya elever och huvudmannaskapet 
för åk 2 och åk 3 elever kommer även framöver att ligga på Osby kommun. 
Utbildningen för dessa elever, föreslår utbildning och arbete, tillgodoses 
genom ett entreprenadavtal. Ett entreprenadavtal innebär att vi köper 
undervisningen av en annan utförare/anordnare, men att Osby kommun 
behåller huvudmannaskapet och därmed också en rektor.
I diskussionerna med Hushållningssällskapet har det framkommit att de inte 
är intresserade av nuvarande skollokaler på Taurus och Sirius, utan deras 
intresse är delar av Castor 17, där maskinhallen är och marken österut fram 
till Källsvedsvägen. Vidare är de intresserade av att köpa Jonstorp 1:3 och 
Marklunda 34:1.
Hushållningssällskapets tankar kring hur de vill organisera utbildningen är 
att den utgår från deras gymnasieskola i Önnestad. Där bedrivs undervisning 
i de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, matematik, engelska o s v) 
och där finns internatet för ungdomarna. Ungdomarna transporteras sedan till 
Osby för att undervisas i karaktärsämnen. I Osby har man tillgång till två 
klassrum i samma lokal som maskinhallen och man får med förslaget 
tillgång till undervisningsmark, utöver det man redan äger i Jonstorp.

Varifrån kommer eleverna
Osby kommun driver sedan 1999 Naturbruksgymnasiet. Verksamheten togs 
över från Landstinget. Skolan bedriver internatverksamhet och många elever 
kommer från andra kommuner och även andra delar av landet. För 
närvarande är det endast fem elever som kommer från Osby kommun, en i åk 
1, en i åk 2 och tre i åk 3. 

Ekonomi
Den senaste uppföljningen (161031) visar att naturbruksgymnasiet totalt går 
minus med 2,7 mkr, varav själva gymnasieundervisningen står för knappt 2,3 
mkr och resterande summa beror på internatet och Jonstorp.
Utbildning och arbete har gjort en simulering på resultatet av den fortsatta 
driften 2017-2021 och den visar att Naturbruksgymnasiet kommer att gå 
minus med 29,5 mkr under dessa år. Naturligtvis är det en simulering som 
bygger på ett antal antaganden, t ex har vi räknat med att tillströmningen av 
elever ligger på 25 per år. Vi har från och med 2018 höjt programpriset till 
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246 tkr per elev. Det finns inga hänsyn tagna till kommande 
investeringsbehov i byggnader eller maskiner. 
Naturbruksgymnasiet 2017-
2021

2017 2018 2019 2020 2021
Interkommunal (25 elever intag 
varje höst) -19 665,0 -19 188,0 -18 573,0 -18 450,0 -18 450,0
Intäkter Sveaskog elever utför 
jobb -80,0 -60,0 -60,0 -60,0 -60,0
Intäkter mat -1 010,0 -1 000,0 -900,0 -900,0 -900,0
Deb yrkesskolan (intern) -550,0 -550,0
Jonstorp -150,0 -150,0 -150,0 -150,0 -150,0
Hyror internat -970,0 -800,0 -800,0 -800,0 -800,0
Bruttointäkt -22 425,0 -21 748,0 -20 483,0 -20 360,0 -20 360,0

Personalkostnader (löneökning 
2,6%) 13 026,0 14 236,0 14 606,1 14 985,9 15 375,5
Lokalkostnader 3 044,0 3 044,0 3 044,0 3 044,0 3 044,0
Städ (uppräkning 2%) 1 141,0 1 163,8 1 187,1 1 210,8 1 235,1
Kapitalkostnader 2 177,1 2 013,2 1 971,6 1 920,0 1 900,0
Övriga kostnader 7 148,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0
Bruttokostnad 26 536,1 26 557,0 26 908,8 27 260,7 27 654,6

Netto tkr 4 111,1 4 809,0 6 425,8 6 900,7 7 294,6

Antal elever
VT 17/ HT 
17

VT 18 / HT 
18

VT 19 / HT 
19

VT 20 / HT 
20

VT 21 / HT 
21

Elevantal åk 1 26 / 25 25 / 25 25 / 25 25 / 25 25 / 25
Elevantal åk 2 29 / 26 26 / 25 25 / 25 25 / 25 25 / 25
Elevantal åk 3 36 / 29 29 / 26 26 / 25 25 / 25 25 / 25
Summa elever 91 / 80 80 /76 76 / 75 75 / 75 75 / 75

Programpris tkr/år 230 246 246 246 246
Riksprislistan 236 ? ? ? ?

Kommande avkastning finns beskriven i skogsbruksplanen, som ingår som 
en del i värderingen.

Värdering
Värdering av fastigheterna har gjorts för vår del av Värderingsbyrån och 
Hushållningssällskapet har låtit LRF Konsult gör en egen värdering. 
Värderingsbyråns värdering av de båda fastiheterna medföljer. Jonstorp 1:3 
värderas till 32 mkr och Marklunda 34:1 värderas till 5,7 mkr. Totalt 
värderas de båda fastigheterna till 37,7 mkr
I samtalen med Hushållningssällskapet har utgångspunkten varit att 
anläggningstillgångar och inventarier säljs till bokfört värde. Det finns några 
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tillgångar som är fullt avskrivna där en gemensam värdering behöver göras. 
Det gäller exempelvis några skördare av äldre modell.

Prissättning
Osby kommun har föreslagit ett pris för de båda fastigheterna på 38 mkr. 
Summan diskuterades fram av presidierna för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskottet för utbildning och arbete.
Hushållningssällskapet har accepterat den föreslagna köpeskillingen, men 
har då lyft två saker som man vill ha ordnade inför övertagandet. Det ena 
gäller det lilla sågverk som finns vid maskinhallen och det andra gäller 
slakteriet som finns nere på skolans område. Osbybostäder ansvarar för att 
räkna fram ett pris för flytt av dessa båda.

Personal
Med tanke på Hushållningssällskapets friskoleansökan, kan vi konstatera att 
det inte blir fråga om ett verksamhetsövertagande. Det innebär att 
Hushållningssällskapet annonserar ut de tjänster de behöver för att driva sin 
undervisning vidare. Vad som är sagt från Hushållningssällskapets sida när 
det gäller personal är att de har behov av motsvarande den personal vi har i 
kategorierna yrkeslärare och instruktörer. De har också indikerat att personal 
som jobbar med underhåll av maskiner är intressanta. När det gäller lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen har de inte uttryckt något sådant behov. När 
det gäller den senare kategorin lärare, finns det ett stort rekryteringsbehov i 
kommunen under kommande år och för personal med legitimation kommer 
det med största sannolikhet inte att finnas några problem att bereda dem 
arbete på annat håll i kommunen.
Personal som saknar legitimation kan drabbas av att arbetsbrist uppstår och 
då inleds en process med att matcha dem mot andra lediga jobb i kommunen. 
När det gäller ekonomiassistenter och internatpersonal räknar vi med att 
kunna erbjuda dem andra tjänster inom kommunen i samband med 
exempelvis pensionsavgångar och uppstart av ett nytt LSS-boende kopplat 
till yrkesskolan.

Drift kvarvarande år
Om affären med Hushållningssällskapet blir beslutad, är det mest förmånliga 
för båda parter att ingå ett entreprenadavtal gällande undervisning för de två 
årskurser, som blivit antagna av Osby kommun. Fördelen med ett sådant 
avtal för Osby kommuns del blir att vi kan säkerställa kvaliteten i 
undervisningen för eleverna i åk 2 och åk 3 (HT 2017), genom att personalen 
blir anställd av Hushållningssällskapet. Det blir också en fördel för 
Hushållningssällskapet som på så vis kan anställa kompetent personal och 
samtidigt säkerställa att de har full sysselsättning från första dagen. Det gör 
också att situationen för personalen blir så bra som möjligt. Osby kommun 
skulle behöva tillhandahålla en rektor under avtalets hela period.
Våra upphandlare håller på att se över möjligheten att inte behöva handla 
upp entreprenadavtalet. 
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Fortsatt drift i egen regi under avvecklingsperiod
Om beslutet i fullmäktige skulle bli att lägga ner utbildning, men inte sälja 
marken till Hushållningssällskapet, blir konsekvensen med största 
sannolikhet att vi inte kan teckna ett entreprenadavtal. I det läget skulle Osby 
kommun få driva vidare skolan i egen regi under avvecklingsperioden. 
Svårigheterna med detta skulle vara stora när det gäller 
kompetensförsörjning på lärarsidan. Yrkeslärarna och instruktörerna som är 
nödvändiga för att bedriva undervisning, skulle med största sannolikhet börja 
se sig om efter andra jobb. Ett troligt scenario är att vi då behöver bedriva 
undervisningen med inhyrd personal, till avsevärt högre kostnader än vad det 
kostar idag. Att göra en beräkning av vad det skulle kosta är svårt, eftersom 
det finns så många osäkerhetsfaktorer. Så här skriver skolverket på sin 
hemsida om att lägga ner ett nationellt program:

När en kommunal gymnasieskola läggs ned
Om eleven går på ett nationellt program på en kommunal 
gymnasieskola och programmet upphör på den skolenheten 
eller att skolan läggs ned är den kommunen skyldig att låta 
eleven slutföra programmet på en annan kommunal skolenhet 
med det aktuella programmet i kommunen eller inom 
kommunens samverkansområde (16 kap. 37 § skollagen).
Söka sig till annan skola
Eleven kan söka till en annan kommunal skolenhet än den 
kommunen erbjuder eller en fristående gymnasieskola men då 
finns ingen garanti att få plats på den sökta skolenheten

I samverkansområdet finns endast en gymnasieskola med 
naturbruksprogrammet inriktning skog och det är Bräkne-Hoby i Ronneby. 
Denna skola erbjuder inte samma yrkesutgångar, som finns på 
Naturbruksgymnasiet i Osby.
Som kommunal huvudman har man ett långtgående ansvar att antagna elever 
får möjlighet att fullfölja sin utbildning. Verksamhetsområdets bedömning är 
att detta endast kan ske genom att ett entreprenadavtal tecknas med 
Hushållningssällskapet, eller att det drivs i egen regi.

Konsekvensbeskrivning av fortsatt drift i egen regi
Alternativet att bedriva gymnasieundervisningen vid naturbruksgymnasiet, 
som den ser ut idag skulle bli kostsamt för kommunen, (se 
ekonomiavsnittet). För att på sikt få ekonomi i verksamheten skulle en total 
översyn behöva göras och sannolikt skulle större investeringar behöva göras 
i nya effektivare lokaler. Lokalkostnaderna är höga i förhållande till antalet 
elever. Naturbruksgymnasiet består av en mängd olika byggnader, som 
används för olika ändamål. Flera av byggnaderna är gamla och har inte 
renoverats. Det kan konstateras att det ur flera aspekter inte är ekonomiskt 
med ett flertal mindre byggnader jämfört med en eller några större 
byggnader som kan tillgodose samtliga behov. Det blir högre 
energikostnader i gamla byggnader, även städkostnaderna blir högre, bland 
annat på grund av förflyttningar som måste göras mellan husen.
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Sammanfattning
Naturbruksgymnasiet har haft svårt ekonomi i driften under de senaste åren. 
Elevunderlaget har stadigt minskat sedan GY11 infördes och det blev 
nödvändigt att göra aktiva val för att få högskolebehörighet. Trenden är 
liknande i många delar av landet.
En faktor som gör att det blir svårare att driva en verksamhet av detta slag i 
kommunal regi, är begränsningen i att få lov att sälja verksamhet till andra.
Under de senaste åren är stora anpassningar gjorda i personalstyrkan och där 
finns inte mycket möjlighet till ytterligare anpassningar med de utgångar 
som finns idag.
Blir det en försäljning till Hushållningssällskapet är det viktigt att fundera 
igenom vad lokalerna, som blir kvar ska användas till. 

Roger Johansson
Verksamhetsområdeschef
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Naturbruksgymnasiet i Osby 
Frågan gäller hur Osby kommun kan köpa lärartjänster av Hushållningssällskapet efter att 
föreningen tagit över gymnasieskolan. Personalen på skolan är numer anställda av 
hushållningssällskapet och det är enligt Osby inte görbart att låta personalen vara anställd 
med två arbetsgivare. 
 
Frågan gäller således om det är möjligt att behålla befintliga lärare. 
 
Förslag 
Direktupphandling med hänvisning till synnerliga skäl. I 15 kap. 3 § andra stycket LOU 
stadgas att synnerliga skäl är grund för direktupphandling. I prop. 2001/02:142 s. 99 framgår 
följande:  
 

”Vidare bör vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster kunna 
direktupphandlas. Det är främst sådana tjänster där relationen mellan 
vårdgivare och vård- eller omsorgstagare skulle störas och vården eller 
omsorgen därmed försämras eller sådana situationer där det endast finns ett 
möjligt vård- och boendealternativ på grund av vårdbehov eller 
anhöriganknytning.” 

 
Det ska framhållas att förarbetet ovan enbart tar sikte på hälso- och sjukvårdstjänster samt 
socialtjänster men resonemanger torde kunna föras även vad gäller undervisning och 
utbildning.  
 
Det rör sig om en allmännyttig tjänst som kommunen måste tillhandahålla och vi bedömer att 
det kan orsaka alltför stora konsekvenser om hela lärarstyrkan byts ut på ett bräde. Årskurs 2 
och 3 omfattas i sammanhanget och att mitt i sin gymnasieutbildning behöva skapa nya 
relationer till en helt ny lärarkår är ingenting som kan betraktas som fördelaktigt för eleverna. 
Detta gäller naturligtvis i synnerhet de elever som går tredje året på gymnasiet och som bör 
kunna lägga sitt fokus på att avsluta sin gymnasieutbildning.  
 
Då det rör sig om väldigt specifika yrkeslärartjänster ser vi också en stor risk att ett annat 
förfarande än direktupphandling kan medföra kraftigt höjda kostnader. 
 
Även om detta är en tolkning som domstol inte tagit ställning till tidigare vill jag hävda att det 
helt enkelt inte kan vara rimligt att konkurrensutsättning av en B-tjänst (social tjänst i nya 
LOU) skulle väga tyngre än ungdomars rätt till trygghet och stabilitet i skolan. Just en trygg 

http://www.ostragoinge.se/
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skolgång torde vara precis ett sådant skyddsvärt intresse som avses i beaktandesats 6 till 
direktiv 2004/18/EG.  
 
Observera att inget i prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om offentlig upphandling tyder på att 
rättsläget förändras med nya LOU, som kan antas träda i kraft 2017-01-01. 
 
 
 
 
 
Gustaf Strand 
Upphandlare 
 

http://www.ostragoinge.se/
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1 Uppdragsbeskrivning 
1.1 Värderingsobjekt 

Fastigheten Marklunda 34:1 i Osby kommun. 
 

1.2 Uppdragsgivare 
Osby kommun. 
 

1.3 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektens marknadsvärde, utlåtandet 
avses användas som underlag inför eventuellt ägarskifte. 

2 Förutsättningar 
2.1 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är juli 2016. 
 

2.2 Ansvarsfrågor 
Fastighetsbeskrivningen avser endast ge en översiktlig information om värderings-
objektet. Besiktningen/inventeringen har ingen självständig betydelse utan syftar 
endast till att ge underlag för marknadsvärdebedömningen. 
  
Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersöknings-
skyldighet eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt JB 4:19. 
 
Se även bifogade villkor för fastighetsvärderingar. 
 

2.3 Inventeringsunderlag 
Som underlag för värderingen har fastighetsdatautdrag, kartor, skogsbruksplan 
(upprättad av Victor Nordell, LRF Konsult AB) och fastighetsägarens material legat 
till grund. Undertecknad har gjort en översiktlig granskning i fält. 
 

3 Beskrivning 
3.1 Fastigheten 
Fastigheten utgörs av ett obebyggt skogsskifte. För detaljerad information om 
fastigheten hänvisas till bifogat fastighets- och taxeringsregisterutdrag. 
 

3.2 Planer och bestämmelser 
Enligt fastighetsdatautdragen berörs fastigheten av fasta fornlämningar, se bifogade 
kartor. 
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3.3 Läge 
Fastigheten är belägen direkt söder om rondellen vid väg 23 (södra infarten Osby). 
Se bifogade kartor. 
 

3.4 Areal 
Skogsbruksplanen redovisar en total areal om 64,9 ha varav 58,6 ha produktiv 
skogsmark, resterande (4,7 ha) areal utgörs huvudsakligen av en försumpad inäga. 
Se bilagor med sammanställningar. 

 

3.5 Skogsmark 
Virkesförrådet har i nyligen upprättad skogsbruksplan uppskattats till ca 9 300 m³sk 
motsvarande 159 m³sk/ha. Virkesförrådet domineras starkt av gran med 75 % följt 
av mindre andelar med tall och löv. Det finns skog i flera åldersklasser men något 
snedfördelat med en större areal skog i intervallet 10-20 år. Boniteten har 
uppskattats till 8,5 m³sk/ha och år vilket får anses som normalt för området. 
Skogsbilvägnätet inom fastigheten bedöms ha god täckningsgrad. Jakten bedöms 
som normal för området med reservation för läget längs väg 23. 
 

3.6 Inägomark 
Det finns en låglänt belägen inäga centralt i marken vilket sannolikt inte kommer att 
brukas som åker eller bete. Den troliga användningen är som viltåker eller för 
omställning till våtmark alternativt skogsmark. 
 

4 Värderingsmetoder 
Värderingar utförs med tillämpning av såväl marknadsanpassade 
avkastningsmetoder som ortsprismetoder. Respektive delområdes fristående 
marknadsvärde bedöms vilka ackumuleras till en delvärdesumma. 
I slutsatsen beaktas i förekommande fall objektsspecifika avvikelser som inte 
värderingsmetoderna hanterar, exempelvis det lokala lägets attraktivitet eller 
begränsningar pga. restriktioner. 
Olika objekt värderas vanligtvis med varierande metoder. Nedan följer en kort 
genomgång av de vanligaste förekommande metoderna anpassade för 
lantbruksvärdering. 
 

4.1 Ortsprismetod 
Metod för bedömning av marknadsvärde för hel fastighet, eller del av (skog, 
inägomark, byggnader etc.), med ledning av priser som erlagts för likartade 
fastigheter, jämförelseobjekt. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga 
avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Köpeskillingarna kan antingen jämföras 
direkt eller ställas i relation till någon eller några värdepåverkande egenskaper hos 
fastigheterna. Vanliga jämförelsetal på lantbruk är kr/kvm boarea, kr/m3sk, kr/ha, 
K/T (Köpeskilling/Taxeringsvärde för jämförelseobjekten). 
 
Ortsprismetoden har fördelen att den ger en direkt indikation på marknadsvärdet 
förutsatt att ett antal likvärdiga fastigheter omsatts på senare tid, detta fungerar bra 
på småhusmarknaden men är oftast en begränsning vid värdering av hela 
lantbruksfastigheter som omöjliggör en direkt jämförelse fastigheters köpeskillingar 
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emellan. I stället används med fördel K/T för större geografiska områden med ett 
jämförelseurval likvärdigt värderingsobjektet.  
 

4.2 Avkastningsmetod 
Metod för att bedöma avkastningsvärde med utgångspunkt från förväntade intäkter 
och kostnader vilka, tillsammans med restvärdet, nuvärdesberäknas till 
värdetidpunkten. Genom att utgå från marknadens framtidsbedömningar och 
förräntningskrav kan metoden användas som underlag för marknadsvärde-
bedömningar. Objektets restvärde avseende skog och skogsmark utgörs av värdet 
av alla framtida skogsgenerationer. 
 
Avkastningen kan även beräknas utifrån förväntade årsresultat, hyror eller 
arrendeintäkter med beaktande av förvaltningskostnader, detta är ett normalt 
förehavande vid värdering av industrier, inägomark, jakt och hyresbostäder. 

4.3 Produktionskostnadsmetod 
Produktionskostnadsmetoden utgår från en byggnads återanskaffningskostnad 
vilket korrigeras med hänsyn till rationalitet, ålder och skick. Metoden kan 
exempelvis användas vid värdering av ekonomibyggnader på lantbruksfastigheter. 

 

5 Värdering 
Skogsmark avkastningsberäkning 
Efter simulerade kalkyler gentemot tillgänglig försäljningsstatistik har god 
överensstämmelse erhållits med en linjärt glidande diskonteringssats från 2,5 % för 
den yngsta till 3,4 % för den äldsta skogen inom denna region vid användande av 
aktuella prislistor och kostnader vid redovisad värdetidpunkt. 
 
I värdekalkylen har 2 % av föryngringsavverkningsvolymen generellt lämnats som 
evighetsträd vid avverkning. Inom speciellt hänsynskrävande miljöer där frivilliga 
hänsyn normalt tas har avverkningstidpunkten flyttats längre fram i tiden 
kombinerat med en högre evighetsträdsandel. Dessa förfaranden innebär 
reducerade beståndsvärden gentemot skog av produktionskaraktär och bedöms 
motsvara en presumtiv köpares värdering av hänsynsmarker och svårbrukade 
områden vid anbudsgivning på den öppna marknaden. I bifogade fältuppgifter 
framgår indelningen i målklasser enligt de skogliga certifieringsorganens 
definitioner. 
 
Ett marknadsanpassat avkastningsvärde av rotstående skog och skogsmark med 
Beståndsmetoden kalkylerats till 5 043 000 kr utifrån skogsbruksplanen inklusive ett 
mindre impedimentsmarkstillägg. Med tillägg för ett beräknat jaktmarksvärde (10 
000*58,7) erhålls med denna metod ett skogsmarksvärde om 5 630 000 kr. 

 
Avkastningskalkyler framgår av bilagor. 
 
Beräkning jaktmarksvärde 
Jaktmarksvärdet har beräknats mot bakgrund av ett årligt arrende om 300 kr/ha och 
en kalkylränta om 3 % vilket ger ett värde om ca 10 000 kr/ha.  
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Ortsprismetod 
Värderingsbyrån insamlar mäklares försäljningsprospekt vilka sammanställs i en 
databas efter att köpen genomförts och vunnit lagfart alternativt fastighetsreglerats. 
Utifrån detta material kan gallring ske för olika landsdelar, fastighetsstorlekar och 
skogliga beskaffenheter för nyckeltalsjämförelser gentemot ett aktuellt 
värderingsobjekt. 
 
Det analyserade materialet har avgränsats enligt följande: 
• Köp 2013-2016 
• Skogsdominerade köp med skogsandelsvärde >75 % 
• Kommuner i norra/nordöstra Skåne samt Älmhults kommun 

 
Sambanden mellan virkesförråd per hektar och nyckeltalen kr/m³sk och kr/ha 
bifogas som grafer. Vid värderingsobjektets förråd om 159 m³sk/ha erhålls utifrån 
grafer 543 kr/m³sk respektive 82 778 kr/ha. Sammantaget ger detta ett ortspris om 
5 000 000 kr inklusive ett mindre tillägg för ingående impedimentmarksareal. 
 
Samlat skogsmarksvärde 
Värderingens slutsats grundar sig på en vägning mellan avkastningskalkylen och 
ortsprisanalysens resultat. Normalt läggs störst vikt vid den marknadsanpassade 
avkastningsmetoden då denna visat sig ha bäst överensstämmelse vid kontroll mot 
befintliga köp. Då bonitet och vägnät bedöms som bättre för värderingsobjektet än 
för jämförelsematerialet bedöms det fristående skogsmarksvärdet till 5 500 000 kr. 
 
Inägomark 
Inägomarken bedöms erfarenhetsmässigt till ett fristående marknadsvärde om ca 
200 000 kr motsvarande ca 40 000 kr/ha. 
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6 Slutsats 
Den ackumulerade delvärdessumman uppgår enligt ovan redovisade summor till 
5 700 000 kr. Värderingsobjektet utgörs av ett relativt rent skogsobjekt med ett 
mindre ingående inägomarksvärde. Sammantaget bedöms det därför inte finnas 
skäl för någon korrigering av delvärdessumman i slutsatsen. Värderingsobjektets 
marknadsvärde bedöms i juli 2016 enligt ovan till: 
 

Femmiljonersjuhundra/5 700 000/kronor 
 

 
 

I värdebedömningen ingår den regionala fastighetsmarknadens genomsnittliga 
innehåll av så kallade ickemonetära nyttor (”mjuka värden” etc.).  
 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna 
marknaden vid en viss angiven värdetidpunkt. Ett marknadsvärde kan inte bestämmas eller 
beräknas, endast bedömas. 
 
Klippan 2016-07-07 
                                                                        
 
 
Bilagor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktskarta 
Fastighets- och taxeringsregisterutdrag 
Sammanställning arealer och översikt 
Avdelningskarta och beståndsuppgifter 
Skoglig avkastningsvärdering 
Ortsprimaterial skog 
Villkor för värdeutlåtande 
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11-IM3-95/6565.1

038 Allmän+Taxering 2016-07-07

Fastighet

Beteckning 
Osby Marklunda 34:1

Senaste ändringen i
allmänna delen 
2010-08-17

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
1999-04-20

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2016-07-06

Nyckel: 
120693810

Distrikt 
Osby 
Socken: Osby

Distriktskod 
101379

Läge, karta

Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta

1 6246709.3 439443.7 OSBY

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 61 5600 kvm 61 5600 kvm

Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde(akt 1273-877) 

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-0902 1/1 1999-04-20 2181

Osby Kommun

283 80 Osby 

Köp (även transportköp): 1998-10-13 
Köpeskilling: 13.493.831 SEK, avser även annan fastighet.

Inskrivningar

Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1 Avtalsservitut brunn 1995-08-02 6565

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas

Beskrivning: Brunn
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1273-877

11-OSS-1259/77

11-OSS-1227/77

11-OSS-988/72

11-OSJ-1320

1102:0484:0001

1102:0127:0001

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fornlämningar Akt

Fornlämning

10110201270001 

Fornlämning

10110204840001 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) (181)

208651-3 Uppgiftsår Taxeringsår

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring. 2015 2014

     

Samtaxering för registerenhet 
Osby Castor 17 
Osby Marklunda 34:1 
Osby Osby 180:1, 192:61 
Osby Osby-Jonstorp 1:3 
Osby Sirius 3 
Osby Taurus 1 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-0902 
Osby Kommun
283 80 Osby

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Gemensamhetsanläggningar

Osby Hönjarum GA:1

Samfälligheter

Osby Hönjarum S:1

Skattetal

Anmärkning: Skattetalet överfört till l-osby osby 181:5

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Sammanläggning 1955-02-19

Fastighetsreglering 1972-10-27

Fastighetsreglering Fig 86 1977-02-11

Fastighetsreglering D 1977-09-30

Fastighetsreglering 2005-11-09

Avskild mark
Osby Marklunda 35:1
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Ursprung
Osby Marklunda 1:38, 1:39, 2:25, 17:1, 18:1, 18:4, 32:1 

Tidigare Beteckning

Beteckning Omregistreringsdatum Akt

L-Osby Marklunda 34:1 1991-09-25 1183-927

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet   0771-63 63 63Telefon:



Prod.

Inäga

Linjer

Sammanställning över fastigheten

   hektar  % 

 Produktiv skogsmark  58,6  91 

 Myr/kärr/mosse  0,1  <1 

 Berg/Hällmark  0,0  <1 

 Inäga/åker  4,7  7 

 Väg och kraftledning (linjeavdrag)  1,4  2 

 Annat  0,1  <1 

   __________   

 Summa landareal  64,9   

 Vatten  0,1   

Arealer

TallGran

Löv

Björk

Lärk

Totalt

m³sk

9340

Medeltal

m³sk per hektar

159

Bonitet
Fastighetens medelbonitet 
är beräknad till

m³sk per ha

8,5 369

m³sk per år

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2016 - 2025 
beräknad med hänsyn till 
föreslagna åtgärder

Virkesförråd
   m³sk  % 

 Tall  801  9 

 Gran  7015  75 

 Löv  552  6 

 Björk  780  8 

 Lärk  192  2 

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

Gallring 980

Föryngringsavverkning

4365

m³sk

3385

m³skFörväntad tillväxt första växt-
säsongen 422

m³sk per ha

7,2

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass
Areal

ha %
Totalt Gran % Tall %

Virkesförråd

m³sk

m³sk Björk % Löv % Lärk %
/ha

Kalmark 0,9 2
       -   9 år

  10 -  19 17,9 31 415 23 32 1 55 11 2
  20 -  29 9,3 16 920 99 42 11 38 9
  30 -  39 5,2 9 904 174 83 13 4
  40 -  49 3,5 6 744 213 89 11
  50 -  59 5,3 9 1573 297 94 3 2 1
  60 -  69 5,9 10 1816 308 84 1 3 1 10
  70 -  79 1,6 3 381 238 67 24 8
  80 -  89 1,4 2 546 390 100
  90 -  99 4,9 8 1406 287 81 2 16
100 - 109

110 - 119 2,7 5 635 235 20 60 20
120 +

Lågprodskog(E)

ÖF/Skikt

Summa/Medel 58,6 100 9340 159 75 9 8 6 2

Arealfördelning, aktuell

Åldersklasser

Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

a
l 
%
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5

0

Produktionsmål

Naturvårdsmål

Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 32 % (18,8 ha) och om 10 år (förutsatt att 
föreslagna åtgärder utförs) 22 % (12,9 ha).

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)

Åldersklasser

Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

a
l 
%
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20

15

10

5

0

Produktionsmål

Naturvårdsmål

Virkesförråd: 
9340 m³sk

Virkesförråd: 
8655 m³sk

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07

Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta
Marklunda 34:1 Id: 127301021



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass
Areal

ha %
Totalt Gran % Tall %

Virkesförråd

m³sk

m³sk Björk % Löv % Lärk %
/ha

Kalmark K1 0,9 2

K2

Röjningsskog R1

R2 17,4 30 363 21 49 1 35 12 2

Gallringsskog G1 20,5 35 3055 149 69 9 19 3

G2

Föryngrings- S1 10,9 19 3348 307 94 6

avverknings- S2 8,9 15 2574 289 62 20 2 8 7

skog S3

Lågproducer- E1

ande skog E2

E3

Överstånd/Skikt

Summa/Medel 58,6 100 9340 159 75 9 8 6 2

K1

K2

R1

R2

G2

Obehandlad kalmark

G1 Normal gallringsskog

S1

S2

S3

E1

Skog i föryngringsbar ålder

E2

E3

Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men 

där föryngringen inte säkerställts.

RestskogSäkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

Ungskog

Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende 

motsvarar röjningsskog.

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga 

åtgärd normalt är gallring.

Äldre gallringsskog

Skog som kan föryngringsavverkas

Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på 

grund av skada.

Plantskog

Gles skog

Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Kalmark

Röjningsskog

Gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för 

föryngringsavverkning).

Föryngringsavverkningsskog

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under 

planperioden.

Lågproducerande skog

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande 

föryngring.

K1 R2 G1 S1 S2

A
re
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%
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450 m

Symboler
� Kulturhistorisk byggnad

i Inäga

s Myr

v Strömriktning 1
z Sumptecken

> Sammanbockning

R Fornlämning

Linjer
Avdelning

Ägoslag

Fastighet

Bäck/dike

Allmän väg

Normalväg

Nollväg

Traktorväg

Skikt
* * ÖF

x x Skärm

+ + Underväxt

~ ~ Annat

ÖF-avverkning föreslagen

Fältanteckning

Huggningsklass
Kalmark/föryngring

Röjningsskog

Gallringsskog

Föryngsringsavv-skog

Ägoslag
Inägomark

Övrig landareal

Vatten

SKOGSKARTA
Plan Marklunda 34:1
Församling Osby-Visseltofta
Kommun Osby
Län Skåne län
Upprättad år 2016
Planläggare LRF- K,Victor Nordell
Utskriftsdatum 2016-06-15

1:8000= 1 Hektar



Avdelningsbeskrivning
Avd
nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål
klass

Beskrivning  Åtgärd
N
ä
r

Uttag Årlig Not ¹
Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 0

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,5 20 R2 G30 65 98 08200 Underv röj f gallringPG 7,3Frisk (2)1 2021 5 8
Gallring 2022 35 56

1,0 95 S1 B18 140 126 2400X00 Ingen åtgärdPG 2,9Olikåldrigt2
Varier bonitet Selektivhuggning (A) 2023(-0,1)L
Blandat löv
Fuktig (3)

0,9 0 K1 G28 0 0      MarkberedningPG iiFrisk (2)3 2017
Plantering (F) 2017
Återväxtkontroll (F) 2018
Röjning 2022 20

0,7 70 S1 G26 85 51 2325300 Ingen åtgärdPG 3,1Delv försumpat4
Olikåldrigt(-0,1)L
Fuktig (3)

0,8 45 G1 G28 235 188 200X000 GallringPG 9,3 iiFornminne5 2017 20 39
Frisk (2)

1,1 70 S2 G28 330 330 3227100 Föryng avvPG 4,4 iiFornminne6 2020 95 349
Olikåldrigt Markberedning (F) 2021(-0,1)L
Frisk (2) Plantering (F) 2021

2,0 15 G1 B20 75 150 1002800 RöjningPG 6,4Frisk (2)7 2017 20
Gallring 2019 35 67

0,1 Damm8

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd
nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål
klass

Beskrivning  Åtgärd
N
ä
r

Uttag Årlig Not ¹
Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 0

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,8 25 G1 B20 135 243 1741500 Gallring RöjningPG 7,9 iiOlikåldrigt9 2018 35 96
Varier förråd
Fornminne
Damm
Frisk (2)

2,1 25 G1 G28 110 220 1306400 Underv röj f gallringPG 8,2Frisk (2)10 2017 5 12
Gallring 2018 20 48(-0,1)L

4,1 10 R2 B22 20 78 12700 RöjningPG 4,6Blandbestånd11 2017 20
Frisk (2) Röjning 2019 20(-0,2)L

1,1 65 S2 G30 270 297 2717200 Föryng avvPG 3,4 iiVarier förråd12 2018 85 268
Bäck. Ingen åtgärd (A)
Frisk (2)

2,4 35 G1 G30 210 483 190X000 GallringPG 10,3 iiFrisk (2)13 2017 25 127
(-0,1)L

2,7 110 S2 T26 235 635 3062200 Föryng avvPG 2,9Olikåldrigt14 2019 65 437
Varier förråd Återväxtvård (F) 2020
Flerskiktat
Frisk (2)

0,5 15 R2 G28 60 30 05500 RöjningPG 7,3Enstaka öf15 2017 25
Olikåldrigt Gallring 2025 30 19
Frisk (2)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd
nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål
klass

Beskrivning  Åtgärd
N
ä
r

Uttag Årlig Not ¹
Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 0

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,4 80 S1 G30 390 546 340X000 Föryng avvPG 2,6Frisk (2)16 2018 100 575
Markberedning 2019
Plantering (F) 2019
Återväxtkontroll (F) 2020
Röjning 2025 25

0,9 50 G1 G30 190 171 2309100 Ingen åtgärdPG 8,5Varier förråd17
Luckigt
Bäck
Frisk (2)

2,2 25 G1 B22 105 210 1602800 Underv röj f gallringPG 6,9Frisk (2)18 2019 5 13
Gallring 2019 35 85(-0,2)L

0,1 Upplagsplats19

2,7 60 S1 G30 320 864 250X000 Ingen åtgärdPG 10,9Frisk (2)20
Föryng avv (A) 2025 100

1,3 40 G1 G30 210 273 1808200 GallringPG 8,9Frisk (2)21 2018 30 90

0,6 25 G1 B24 85 51 1000X00 Gallring RöjningPG 5,3Frisk (2)22 2018 35 21
Gallring 2024 30 17

1,3 30 G1 T26 135 162 1662200 GallringPG 6,5Frisk (2)23 2017 30 51
Gallring (F) 2025 25 45(-0,1)L

4,8 iiBäck24
Kantz m vatten(-0,1)L

1,2 10 R2 G30 10 12 06400 RöjningPG 4,2 iiFrisk (2)25 2018 20

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd
nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål
klass

Beskrivning  Åtgärd
N
ä
r

Uttag Årlig Not ¹
Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 0

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,7 45 G1 G28 245 171 200X000 GallringPG 9,2Olikåldrigt26 2017 25 45
Varier bonitet
Stor diam sprid
Frisk (2)

1,8 90 S2 G30 280 504 3209100 Föryng avvPG 3,1 iiOlikåldrigt27 2018 85 451
Luckigt Markberedning (F) 2019
Varier förråd Plantering (F) 2019
Frisk (2) Återväxtkontroll (F) 2020

Röjning 2025 20

0,3 60 S1 G28 265 79 2609100 Ingen åtgärdPG 9,2Olikåldrigt28
Fuktig (3) Föryng avv (A) 2023 95

0,5 95 S2 G30 465 233 3528000 Föryng avvPG 3,2Frisk (2)29 2018 100 243
Plantering (F) 2019

1,2 15 R2 B18 35 42 03700 RöjningPG 5,0 iiEnstaka öf30 2017 25
Fuktig (3) Gallring Röjning (A) 2021 30

0,6 30 G1 G30 175 105 1609100 Underv röj f gallringPG 9,6Frisk (2)31 2017 5 6
Gallring 2017 30 32

3,4 50 S1 G32 345 1138 240X000 Ingen åtgärdPG 13,2 iiFrisk (2)32
Föryng avv (A) 2024 95(-0,1)L
Gallring (A) 2017 15

1,1 50 G1 G28 240 264 2327100 Ingen åtgärdPG 9,7Torr (1)33

1,3 10 R2 G30 20 24 05500 RöjningPG 4,4Frisk (2)34 2017 25
(-0,1)L

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd
nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål
klass

Beskrivning  Åtgärd
N
ä
r

Uttag Årlig Not ¹
Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 0

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,2 35 G1 G28 140 154 1619000 GallringPG 8,1Frisk (2)35 2020 25 48
(-0,1)L

1,4 20 G1 G28 70 98 1009100 Underv röj f gallringPG 7,7Frisk (2)36 2020 5 7
Gallring 2022 30 47

0,4 10 R2 B18 10 3 12700 RöjningPG 3,4Delv försumpat37 2019 35
Fuktig (3) Gallring Röjning (A) 2024 30(-0,1)2
Avdrag: myr

1,2 65 S2 G30 310 372 300X000 Föryng avvPG 2,8Frisk (2)38 2018 100 395
Markberedning (F) 2019
Plantering (F) 2019
Återväxtkontroll (F) 2020
Röjning 2024 25

0,7 45 G1 G26 160 112 1906400 Ingen åtgärdPG 7,5Försumpat39
Dike
Fuktig (3)

2,8 12 R2 G30 10 28 06400 RöjningPG 4,0Blandade trädslag40 2017 25
Fornminne Gallring Röjning (A) 2022 25
Frisk (2)

4,8 12 R2 G28 10 48 07300 RöjningPG 4,1Frisk (2)41 2018 20

0,6 60 S2 G30 340 204 3418100 Föryng avvPG 5,1 iiLärk42 2020 95 218
Frisk (2) Ingen åtgärd (A)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd
nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål
klass

Beskrivning  Åtgärd
N
ä
r

Uttag Årlig Not ¹
Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 0

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 
iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,7 95 S1 G28 320 544 3209100 Föryng avvPG 4,9Varier förråd43 2020 75 448
Olikåldrigt Återväxtvård (F) 2021
Hänsyn mot bäck
Frisk (2)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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PRISSTATISTIK PÅ SKOGSFASTIGHETER

Under tidsperioden: 2013-2016 1(1)

Skog
Hässleholm Gravaröd 1:7, Skälsböke 1:19, Skälsböke 1:10 41 32 8 223 257 6,8 107 800 420 2015-03-31
Hässleholm Röshult 1:12, 1:17 65 57 11 715 206 7,9 125 300 609 2015-10-21
Hässleholm Vittsjö 3:556 21 18 3 650 203 7,9 108 000 534 2013-04-29
Hässleholm Brunnshult 1:11 58 54 10 166 188 9,2 116 667 620 2013-07-09
Hässleholm Vittsjö 3:555 77 62 10 908 175 100 675 574 2013-01-25
Hässleholm Furutorp 2:1 160 96 16 521 172 6,1 96 094 558 2013-05-03
Hässleholm Hässleberga 2:2 26 22 3 637 162 8,4 96 875 597 2013-12-03
Hässleholm Södra Essestorp 2:1 103 84 13 270 159 9,2 93 978 593 2014-09-01
Hässleholm Ranseröd 2:9 11 9 1 250 140 80 899 576 2013-03-13
Hässleholm Ristorpet 1:10 49 41 5 272 129 7,2 71 700 557 2015-04-29
Hässleholm Lehult 1:11 22 19 1 939 102 85 500 838 2015-12-18
Hässleholm Skälsböke 1:12, 1:24, 1:27, 1:33 28 19 1 788 94 5,9 92 400 982 2014-12-16
Hässleholm Stora Tockarp 1:5, 1:7 1:14 47 36 2 900 80 65 000 810 2013-09-20
Hässleholm Lehult 1:23 67 52 3 430 66 5,7 62 620 948 2014-04-01
Kristianstad Venestad 21:3 168 166 39 481 238 10,1 132 300 556 2016-01-23
Kristianstad Södra Mjönäs 8:1 174 154 31 259 203 7,9 94 100 464 2016-01-07
Kristianstad Norra Mjönäs 6:3 del av 22 22 4 270 194 8,6 100 000 515 2015-04-10
Kristianstad Örsnäs 1:3 69 61 10 000 163 7,5 81 566 500 2013-08-02
Kristianstad Vånga 83:1 52 49 7 244 148 8,8 104 100 704 2015-04-27
Kristianstad Abullaberga 1:4 31 19 2 733 148 5,9 116 200 787 2015-01-29
Kristianstad Djurröds-Harastorp 1:29 102 82 10 018 122 5,9 61 754 506 2013-12-09
Osby Vesljunga 1:4 141 129 23 647 183 8,1 84 000 461 2013-07-01
Osby Vesljunga 1:39 17 16 2 902 181 5,1 112 500 620 2015-06-11
Osby Kylen 3:6, 3:9 44 41 6 600 161 7,7 78 000 484 2014-11-06
Osby Kulhult 1:1 195 146 21 411 146 8,5 77 428 529 2013-03-28
Osby Mörkhult 3:1 29 23 1 940 84 8,9 73 043 866 2013-07-12
Osby Östra Flyboda 1:78 39 39 1 466 38 8,6 65 000 1 739 2013-10-10
Älmhult Ön 4:1 del av 32 30 2 831 94 7,8 51 300 544 2013-06-06
Älmhult Sänneshult 6:2 19 19 3 415 184 7,1 96 800 527 2013-10-17
Älmhult Linderås 1:6 64 59 4 505 77 6,7 53 100 689 2014-04-29
Älmhult Brommeshult 4:1, Horssjön 1:24, 1:25, 1:26 77 63 6 213 99 7 50 500 512 2014-12-10
Älmhult Gårdstaköp 1:15 68 63 6 514 103 8 57 900 560 2015-08-31
Älmhult Amundshylte 1:10 85 65 7 875 122 6,3 49 500 406 2013-11-28
Älmhult Linnefälle 2:2 73 62 8 610 140 7,7 69 200 495 2014-07-11
Älmhult Linnefälle 1:9, Idekulla 1:4 108 94 12 570 134 8,2 66 500 495 2014-07-28
Älmhult Uthövdan 1:2 104 97 13 968 144 8,3 74 200 515 2014-08-01
Älmhult Sännesholma 2:1, Ulvberga 1:10 193 137 18 766 137 7,4 75 000 548 2014-12-23
Älmhult Snärshult 1:3 160 145 21 599 149 8,3 72 700 488 2014-04-11
Älmhult Sköldsbygd 1:21 31 14 2 191 158 6,6 69 000 438 2014-05-13
Älmhult Vare 3:10 90 89 7 113 80 7 44 400 555 2015-04-21
Älmhult Truvedstorp 1:3 103 103 15 748 153 7,3 54 400 356 2014-11-07
Örkelljunga Svinstorp 1:10, Bjärabyget 3:3 22 22 3 961 180 5,5 100 000 555 2015-10-23
Örkelljunga Sonnarp 1:25 26 17 2 580 148 5,6 60 345 407 2014-07-04
Örkelljunga Fasalt 3:1 34 33 4 350 134 30 769 230 2013-12-06
Örkelljunga Värsjö 2:10 20 18 1 387 75 7,2 62 500 829 2014-09-09
Östra Göinge Haraberga 3:10 22 22 1 861 84 77 000 913 2013-05-01
Östra Göinge Lilla Björkeröd 1:2 48 44 3 540 80 7,8 55 900 695 2015-11-05

SUMMA/MEDEL 69 58 8 665 141 7,5 79 883 611

I priset/m3sk ingår jakt dock ej byggnader och jordbruksmark.
 I priset/ha åker ingår endast ren åkermark.
Sammanställningen omfattar endast objekt som varit 
ute på den öppna marknaden. Släktköp och dylikt ingår ej.

KöpedatumKr/ha 
prod.skog

Virkesf. 
M3sk

Vf/ha 
m3/ha

Kr/m3sk 
*)Kommun  fast.beteckning Total

areal ha
Bon 

m3/ha
Varav
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SKOGSVÄRDERING R02GVersion 4.2.1BESTÅNDSMETODEN 
1 (2)Sida:värdeberäkning för fastighetenVÄRDERINGSBYRÅN 

ÄNGELHOLM 2016-07-07Datum:Marklunda 34:1 
12-6-0014/00Körningsnr: 

 Johannes Pålsson              Värderare:                              Församling:
 2016-06              Fältarbete:Osby                          Kommun:
 2016-07-07Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

 År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk

 829711991Tallha   58.6Produktiv skogsmark
 652422766944Granha    0.0Hänsynsmark
 62065535Lövha    0.1Skogsimpediment

 217998710Björkha    0.0Åkermark
 0000Contortaha    4.7Betesmark
 0000Ekha    1.5Övrig mark

Vatten     0.1 ha Bok 0 0 0 0 
 ha   65.0Totalareal 37249180Virkesförråd totalt

64 157Virkesförråd per ha
 

8.5Medelbonitet, m3sk/ha,
år:

 

 7.1Löpande tillv, m3sk/ha, år:

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING
91-100 101-110 111+Kalm 11-20 31-40 41-50 51-60 61-701-10 21-30 71-80 81-90

  Areal, ha     0.9     6.6    14.2     8.2     4.7     7.5     3.6     3.9     1.4     1.8     3.1     2.7     0.0
  Areal, %   2  11  24  14   8  13   6   7   2   3   5   5   0
  Förråd, m3sk    1051     546     504     903      0      49     398     990     912    2044    1148     635       0
 

 medeltalVIRKESVÄRDEN,
 BRUTTO-  LÖVPERIOD   GRAN  TALL / CONTORTA 
 VÄRDEmavtim.mavtim.mavtim.    tim. tim.   tim. 

and.  Virke and.and.
kr/m3fub  kr/m3to          %         kr/m3sk kr/m3fub kr/m3fubkr/m3to        %  kr/m3to      %

  44330036 49634473 79234473 728 0
1 - 3   30630020 49733050 73333044 658

  4 - 10  648 34167  756 67 341 32 300   413 497
 11 - 20  665 34160  752 63 341  6 300   358 503
 21 - 30  658 34152  731 61 341  5 300   333 500
 

 BRUTTO- PERIOD   BJÖRK   EK   BOK
 tim.  VÄRDEmavtim.  tim.ved tim.mavtim.   tim.

and.  Grot and. and.
kr/m3skr/m3fub  kr/m3to          %  kr/m3to       %kr/m3to        % kr/m3fubkr/m3fub 

  120  0 0   0  0 0   0 0  532 24 359
1 - 3 345 2 536   120  0 0   0  0 0   0

 4 - 10    0   120  0 0  0 0   030 356 533
 11 - 20    0   120  0 0  0 0   015 356 536
 21 - 30    0   120  0 0  0 0   0 2 356 536



Version 4.2.1BESTÅNDSMETODEN SKOGSVÄRDERING R02G
VÄRDERINGSBYRÅN värdeberäkning för fastigheten Sida: 2 (2)
ÄNGELHOLM Marklunda 34:1 Datum: 2016-07-07

Körningsnr: 12-6-0014/00

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,
GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA

KOSTNADDRIVNINGS- KOSTNADERKOSTNADER
medeltalKOSTNADERGallringSlutavv

kr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3s
 890  77 172  12   96
 881 - 3  195 12204 78
 88   4 - 10  79 143  12   98
 89 11 - 20  94 162  12  120
 89 21 - 30 105 185  12  137

 

medeltalSKOGS- OCH NATURVÅRD,
PERIOD NATURVÅRDSHÄNSYNSKOGSVÅRDSKOSTNADER    

ÖvrigaRöjningFöryngring
åtgärderädellövbarr, lövädellöv Lämnad volymbarr, löv

kr/hakr/hakr/hakr/ha m3skkr/ha
0        94 4000    0     0    0    0

1 - 3         2    0    0 4000    017000
  4 - 10        33 4000    0     0    017000
11 - 20        37 4000    0     0    017000
21 - 30        53 4000    0     0    017000

 

Diskonteringsprocent 2:Diskonteringsprocent 1: 2,50% 100 Åldersjustering:3,40%VÄRDEBERÄKNING,
SKOGS-GROTNETTO NUVÄRDEPERIOD ALLMÄNNAAVVERKNING ROTNETTO SKOGSV.

Grot OMKOSTN.KOSTN. NETTO  
m3s kr kr   m3sk   kr kr  kr  kr  

   3198 1024350     1934556    1934556        0     38364    1870485   4996
     68 2188     -2320211 - 3       90530    549     315951     -221823     8788

   1335 427284 - 10    1829      627742     110620      539343    20507      425342
    998 3199111 - 20    2327      630245     183539      449401    29296      273185
   1133 3627221 - 30      278224     594589    29296    229047     816660   3478
    993 31827   302331 - 40      603724    29296    124317     725510      233554

-- -- ----     2119514----41 +     --

SUMMA NUVÄRDE 5 042 552 kr
  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 5 043 000 kr
kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 86 060 krMedelvärde per ha
kr/m3sk      0  Medelvärdekr    600  Markvärde Medelvärde per m3sk 549 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde 
  (inkl grot) kr           0kr    600  Summa

värde
 

VÄRDESAMMANSTÄLLNING
 5 042 552 krSkog
 0 krHänsyn

 600 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 5 043 000 kr
Ort & Datum

..........................................................................................................
Värderare



R04Version 4.2. VÄRDEBERÄKNING-BESTÅNDSMETODEN
1Sida:VÄRDERINGSBYRÅN AVDELNINGSVIS

Marklunda 34:1                2016-07-07Datum:ÄNGELHOLM
12-6-0014/00Körningsnr:

00000000 RES NRSKIFTEKARTA NR

MÅL-ÄGO- NUVÄRDENETTOINTÄKT (Första tre åtg-tillf.)VOLYMAREAL HKLRESAVD
KOD totaltSLAG (ej förv.k)NRNR (angivna med aktuella tidpunkter)

krkrårkrårkrårm3skha

PGSkog  90626  101382 35   27006 25    6905 15    01,50 R2 00001
PGSkog  24053   -3600 15  -15300  2   20910  0  1261,00 S1 00002
PGSkog  27512    7285 35   -3600 15  -15300  2    00,90 K1 00003
PGSkog  29906   -2408 15  -10234  2   16482  0   510,70 S1 00004
PGSkog  89280   68340 15    9836  7   10304  0  1880,80 G1 00005
PGSkog  168014   -4004 15  -17017  2  137414  0  3301,10 S2 00006
PGSkog  48642   33588 25    4254 15      20  2  1502,00 G1 00007
PGSkog  82619   -7200 25   52605 15   16553  2  2431,80 G1 00009
PGSkog  121547   26244 25    8248 15    5184  0  2192,10 G1 00010
PGSkog  83720  -15579 35   58013 25  -15579  0    04,10 R2 00011
PGSkog  158651   -4400  7  -18700  2  111212  0  2971,10 S2 00012
PGSkog  253264   51907 15   17128  7   31634  0  4842,40 G1 00013
PGSkog  263710  -10800 15  -45900  2  233167  0  6352,70 S2 00014
PGSkog  18801    5953 35    2332 25   -2000  0    00,50 R2 00015
PGSkog  311978   -5600  7  -23800  2  251602  0  5461,40 S1 00016
PGSkog  95512   17748 45   -3600 15   64334  7  1710,90 G1 00017
PGSkog  77308   -8008 25   31517 15   12727  2  2102,20 G1 00018
PGSkog  456538  -10800  7  -45900  2  340100  0  8642,70 S1 00020
PGSkog  129028   -5200 25   95900 15   21194  2  2731,30 G1 00021
PGSkog  17726   -2400 25   -1788 15     278  2   510,60 G1 00022
PGSkog  58632   15018 25    6365 15   14606  0  1611,30 G1 00023
PGSkog  54240   19808 35    6512 25   -4800  2    01,20 R2 00025
PGSkog  80426   58625 15    8714  7   11973  0  1720,70 G1 00026
PGSkog  286735   -7200  7  -30600  2  209110  0  5041,80 S2 00027
PGSkog  38587   -1200 15   -5492  7   31961  2   800,30 S1 00028
PGSkog  130479   -2000  7   -8500  2  108915  0  2330,50 S2 00029
PGSkog  11390   -4800 35    9220 25   -4800  0    01,20 R2 00030
PGSkog  57591   58763 25    7817 15    6775  0  1050,60 G1 00031
PGSkog  572196   19224 35  -13192 15  489618  7 11383,40 S1 00032
PGSkog  120709   -4400 25  115482 15   12911  7  2641,10 G1 00033
PGSkog  51895   18047 35    6019 25   -4784  0    01,30 R2 00034
PGSkog  85243   81493 25   13407 15    8136  2  1551,20 G1 00035
PGSkog  76966   30402 35   13905 25    1847  2   981,40 G1 00036
PGSkog  2157   -1200 35    -540 25   -1200  2    00,40 R2 00037
PGSkog  210144   -4800  7  -20400  2  158394  0  3721,20 S2 00038
PGSkog  45887   -2800 35   54184 25    8313 15  1120,70 G1 00039
PGSkog  124398   42180 35   15066 25  -11200  0    02,80 R2 00040
PGSkog  203383   69293 35   22311 25  -19200  2    04,80 R2 00041
PGSkog  106111   -2400  7  -10200  2   80236  0  2040,60 S2 00042
PGSkog  276863   -6800 15  -28900  2  224894  0  5441,70 S1 00043

5142467SUMMA TOTALT 60,00

För hela objektet tillkommer ALLMÄNNA OMKOSTNADER
     2929(FÖRVALTNINGSKOSTNADER) kr/år



 

 

Villkor för värdeutlåtande 
 

Nedanstående villkor gäller för värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av 
Värderingsbyrån, såvida ej annat framgår av värdeutlåtandet. 

 

• Värderingen omfattar den/de fastigheter som anges i värdeutlåtandet. De rättigheter och skyldigheter 
som följer med fastigheten/-erna framgår av bifogat utdrag från fastighetsdatasystemet. Uppgifter 
från FDS förutsetts vara korrekta om inga andra uppgifter framkommit från ägare/uppdragsgivare eller 
annan avseende servitut, arrende eller andra rättigheter/skyldigheter och att dessa kunnat styrkas på 
något sätt. 
 

• Information som värdeutlåtandet innehåller och som erhållits via ägare, uppdragsgivare, ombud, 
arrendator m.fl., har förutsatts vara korrekt. Detta avser t.ex. areor, ytor, hyresnivåer, kostnader m.m. 
Kontroll av lämnade uppgifter sker endast genom en rimlighetsbedömning. 
 

• Kontroll av miljöskador eller negativ miljöpåverkan på värderingsobjekt eller angränsande områden 
har ej skett. Värdeutlåtandet gäller endast under förutsättning att värderingsobjektet inte är utsatt för 
belastning från miljöskador eller i behov av sanering eller annat ansvar enligt miljöbalken. 
Värderingsmannen/Värderingsbyrån ansvarar således ej för skada som kan drabba ägare, 
uppdragsgivare eller annan till följd av att värdebedömningen blivit felaktig på grund av att 
värderingsobjektet ska saneras eller berörs av annan miljörelaterad belastning. 
 

• Beskrivning av värderingsobjekt grundar sig på en översiktlig okulär besiktning och uppfyller ej 
köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsplikt enligt 4 kap jordabalken. Något ansvar för 
dolda fel eller förhållanden i byggnadens konstruktion, rör, el, ventilation, värmesystem eller mark tas 
ej av värderingsmannen/Värderingsbyrån då endast en okulär översiktlig besiktning utförts. Ansvar för 
fel och brister i värderingsobjektet ligger således utanför värdeutlåtandet. 
 

• Värdebedömningen i värdeutlåtandet gäller vid den värdetidpunkt som angivits. 
 

• De bedömningar som gjorts via olika avkastningsmetoder för att spegla framtida utveckling är inga 
utfästelser utan endast bedömningar avseende en möjlig framtida utveckling. 
 

• Värderingsbyrån tar inget ansvar för om uppdragsgivaren använder värdeutlåtandet till annat än det 
som angivits i utlåtandet eller om utlåtandet används av annan än uppdragsgivaren. 
 

• Uppgifter om virkesförråd är endast uppskattningar och därmed behäftade med en viss felmarginal. 
Volymsuppskattning och beståndsindelning görs endast översiktligt som underlag för 
värdebedömning. 
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1 Uppdragsbeskrivning 
1.1 Värderingsobjekt 

Fastigheten Osby-Jonstorp 1:3 i Osby kommun. 
 

1.2 Uppdragsgivare 
Osby kommun. 
 

1.3 Syfte 
Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektens marknadsvärde, utlåtandet 
avses användas som underlag inför eventuellt ägarskifte. 

2 Förutsättningar 
2.1 Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är juli 2016. 
 

2.2 Ansvarsfrågor 
Fastighetsbeskrivningen avser endast ge en översiktlig information om värderings-
objektet. Besiktningen/inventeringen har ingen självständig betydelse utan syftar 
endast till att ge underlag för marknadsvärdebedömningen. 
  
Utlåtandet fritar inte en köpare i något avseende från dennes undersöknings-
skyldighet eller en säljare från dennes upplysningsplikt enligt JB 4:19. 
 
Se även bifogade villkor för fastighetsvärderingar. 
 

2.3 Inventeringsunderlag 
Som underlag för värderingen har fastighetsdatautdrag, kartor, skogsbruksplan 
(upprättad av Victor Nordell, LRF Konsult AB) och fastighetsägarens material legat 
till grund. Undertecknad har gjort en översiktlig granskning i fält. Byggnaderna har 
endast besiktigats utvändigt. 
 

3 Beskrivning 
3.1 Fastigheten 
Fastigheten utgörs av ett större bebyggt skogsskifte med anlagda vilthägn och 
dammar. För detaljerad information om fastigheten hänvisas till bifogat fastighets- 
och taxeringsregisterutdrag. 
 

3.2 Planer och bestämmelser 
Enligt fastighetsdatautdragen berörs fastigheten av fasta fornlämningar och 
grundvattenskydd, se bifogade kartor och utdrag. 
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3.3 Läge 
Fastigheten är belägen några km direkt norr om Osby. Se bifogade kartor. 
 

3.4 Areal 
Skogsbruksplanen redovisar en total landareal om 353,3 ha samt 13,7 ha vatten. 
Arealen fördelar sig enligt nedan. Enligt fastighetsdatautdraget uppgår landarealen 
till 349 ha. I värderingen har arealuppgifter från skogsbruksplanen använts. 
 

Produktiv skogsmark 314,9 ha 
Myr 12,3 ha 
Inägomark 15,4 ha 
Väg, ledning samt övrig mark 10,7 ha 
Vatten 13,7 ha 
Summa 367 ha 

 

3.5 Byggnader 
BOSTADSBYGGNAD 

 
Bostadsbyggnad uppförd på källar- och troligen torpargrund. Trästomme klädd 
med träpanel och tak av betongpannor. Utvändigt i gott underhåll. Interiör standard 
bedöms som enkel efter kontroll från fönster. 
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EKONOMIBYGGNADER 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

 
Byggnader anpassade för verksamheten i form av utbildning och uppfödning av 
småvilt. Dom två övre bilderna visar en träbyggnad i vinkel med tak av tegel. I 
anslutning till byggnaderna finns även flera hundgårdar. Det är framförallt den övre 
byggnaden som bedöms vara av intresse i värderingen. 
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3.6 Skogsmark 
Virkesförrådet har i nyligen upprättad skogsbruksplan uppskattats till ca 50 000 
m³sk motsvarande 158 m³sk/ha. Virkesförrådet domineras starkt av gran med 71 % 
följt av mindre andelar med tall och löv. Åldersfördelningen är relativt jämn. 
Boniteten har uppskattats till 8,2 m³sk/ha och år vilket får anses som normalt för 
området. Skogsbilvägnätet inom fastigheten bedöms ha god täckningsgrad. Jakten 
bedöms som bättre än normalt för området till följd av långsiktigt viltvårdsarbete. 
 
Detaljerade skogsuppgifter bifogas. 

 

3.7 Vilthägn 

 
På fastigheten finns enligt erhållna uppgifter cirka 110 ha vilthägn fördelat på ett 
större hägn för hjort och mufflon samt mindre avels- och träningshägn med 
vildsvin. Stora delar av hägnen är uppförda i senare tid och i gott skick. 
 

3.8  Inägomark 
I anslutning till bebyggelsen finns en del spridda inägor vilka huvudsakligen 
används för naturbete (vilt) eller som viltåkrar. 
 

3.9 Dammar och sjöar 
Vattenarealen fördelas mellan naturliga sjöar och gölar samt anlagda dammar. Dom 
anlagda dammarna bedöms i förhållande till areal betinga ett högre värde då dessa 
kan användas till kräftor och utsättning av regnbåge. Dom anlagda dammarna 
ligger i huvudsak nära bebyggelsen på gammal inägomark. 

4 Värderingsmetoder 
Värderingar utförs med tillämpning av såväl marknadsanpassade 
avkastningsmetoder som ortsprismetoder. Respektive delområdes fristående 
marknadsvärde bedöms vilka ackumuleras till en delvärdesumma. 
I slutsatsen beaktas i förekommande fall objektsspecifika avvikelser som inte 
värderingsmetoderna hanterar, exempelvis det lokala lägets attraktivitet eller 
begränsningar pga. restriktioner. 
Olika objekt värderas vanligtvis med varierande metoder. Nedan följer en kort 
genomgång av de vanligaste förekommande metoderna anpassade för 
lantbruksvärdering. 
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4.1 Ortsprismetod 
Metod för bedömning av marknadsvärde för hel fastighet, eller del av (skog, 
inägomark, byggnader etc.), med ledning av priser som erlagts för likartade 
fastigheter, jämförelseobjekt. Korrigering görs för tids- och egenskapsmässiga 
avvikelser gentemot jämförelseobjekten. Köpeskillingarna kan antingen jämföras 
direkt eller ställas i relation till någon eller några värdepåverkande egenskaper hos 
fastigheterna. Vanliga jämförelsetal på lantbruk är kr/kvm boarea, kr/m3sk, kr/ha, 
K/T (Köpeskilling/Taxeringsvärde för jämförelseobjekten). 
 
Ortsprismetoden har fördelen att den ger en direkt indikation på marknadsvärdet 
förutsatt att ett antal likvärdiga fastigheter omsatts på senare tid, detta fungerar bra 
på småhusmarknaden men är oftast en begränsning vid värdering av hela 
lantbruksfastigheter som omöjliggör en direkt jämförelse fastigheters köpeskillingar 
emellan. I stället används med fördel K/T för större geografiska områden med ett 
jämförelseurval likvärdigt värderingsobjektet.  
 

4.2 Avkastningsmetod 
Metod för att bedöma avkastningsvärde med utgångspunkt från förväntade intäkter 
och kostnader vilka, tillsammans med restvärdet, nuvärdesberäknas till 
värdetidpunkten. Genom att utgå från marknadens framtidsbedömningar och 
förräntningskrav kan metoden användas som underlag för marknadsvärde-
bedömningar. Objektets restvärde avseende skog och skogsmark utgörs av värdet 
av alla framtida skogsgenerationer. 
 
Avkastningen kan även beräknas utifrån förväntade årsresultat, hyror eller 
arrendeintäkter med beaktande av förvaltningskostnader, detta är ett normalt 
förehavande vid värdering av industrier, inägomark, jakt och hyresbostäder. 

4.3 Produktionskostnadsmetod 
Produktionskostnadsmetoden utgår från en byggnads återanskaffningskostnad 
vilket korrigeras med hänsyn till rationalitet, ålder och skick. Metoden kan 
exempelvis användas vid värdering av ekonomibyggnader på lantbruksfastigheter. 

 

5 Värdering 
Byggnader och tomt 
För byggnader och tomt görs endast en erfarenhetsmässig bedömning då 
byggnaderna ej besiktigats invändigt. Värderingsobjektet utgörs av en byggnad 
lämpad för boende med tillhörande ekonomibyggnader lämpade för förvaring av 
mindre maskiner, uppfödning av småvilt, samlingslokal eller motsvarande. 
Byggnaderna bedöms enkla till sin karaktär men i gott grundskick och mycket 
lämpade sett till fastighetens sammansättning i stort. 
 
Det fristående marknadsvärdet för byggnader och tomt uppskattas till ca 2 000 000 
kr. 
 
Skogsmark avkastningsberäkning 
Efter simulerade kalkyler gentemot tillgänglig försäljningsstatistik har god 
överensstämmelse erhållits med en linjärt glidande diskonteringssats från 2,5 % för 
den yngsta till 3,4 % för den äldsta skogen inom denna region vid användande av 
aktuella prislistor och kostnader vid redovisad värdetidpunkt. 



 2016-07-07 7 

 
I värdekalkylen har 2 % av föryngringsavverkningsvolymen generellt lämnats som 
evighetsträd vid avverkning. Inom speciellt hänsynskrävande miljöer där frivilliga 
hänsyn normalt tas har avverkningstidpunkten flyttats längre fram i tiden 
kombinerat med en högre evighetsträdsandel. Dessa förfaranden innebär 
reducerade beståndsvärden gentemot skog av produktionskaraktär och bedöms 
motsvara en presumtiv köpares värdering av hänsynsmarker och svårbrukade 
områden vid anbudsgivning på den öppna marknaden. I bifogade fältuppgifter 
framgår indelningen i målklasser enligt de skogliga certifieringsorganens 
definitioner. 
 
Ett marknadsanpassat avkastningsvärde av rotstående skog och skogsmark med 
Beståndsmetoden kalkylerats till 24 652 000 kr utifrån skogsbruksplanen inklusive 
ett mindre impedimentsmarkstillägg. Med tillägg för ett beräknat jaktmarksvärde 
(15 000*327,2) erhålls med denna metod ett skogsmarksvärde om 29 560 000 kr. 

 
Avkastningskalkyler framgår av bilagor. 
 
Beräkning jaktmarksvärde och värde av hägn 
Jaktmarksvärdet har beräknats mot bakgrund av ett årligt arrende om 450 kr/ha och 
en kalkylränta om 3 % vilket ger ett värde om ca 13 300 kr/ha. Den för området 
höga arrendenivån för området är satt mot bakgrund av tillgången till vilthägn.  

 
Ortsprismetod 
Värderingsbyrån insamlar mäklares försäljningsprospekt vilka sammanställs i en 
databas efter att köpen genomförts och vunnit lagfart alternativt fastighetsreglerats. 
Utifrån detta material kan gallring ske för olika landsdelar, fastighetsstorlekar och 
skogliga beskaffenheter för nyckeltalsjämförelser gentemot ett aktuellt 
värderingsobjekt. 
 
Det analyserade materialet har avgränsats enligt följande: 
• Köp 2013-2016 
• Skogsdominerade köp med skogsandelsvärde >75 % 
• Kommuner i norra/nordöstra Skåne samt Älmhults kommun 

 
Sambanden mellan virkesförråd per hektar och nyckeltalen kr/m³sk och kr/ha 
bifogas som grafer. Vid värderingsobjektets förråd om 159 m³sk/ha erhålls utifrån 
grafer 545 kr/m³sk respektive 82 422 kr/ha. Sammantaget ger detta ett ortspris om 
26 650 000 kr inklusive tillägg för ingående impedimentmarksareal. 
 
Samlat skogsmarksvärde 
Värderingens slutsats grundar sig på en vägning mellan avkastningskalkylen och 
ortsprisanalysens resultat. Normalt läggs störst vikt vid den marknadsanpassade 
avkastningsmetoden då denna visat sig ha bäst överensstämmelse vid kontroll mot 
befintliga köp. Ortsprisanalysen tar i detta fall ingen hänsyn till befintliga vilthägn 
vilket avkastningsvärderingen gör då ett högre jaktarrende simulerats. Samtidigt 
har vilthägn och högre viltstammar en negativ effekt på den skogliga avkastningen 
då drivningsvägar och virkeskvalitet påverkas. Detta har inte beaktats i 
avkastningsvärderingen. Trots detta bedöms det fristående skogsmarksvärdet till 
29 000 000 kr då bonitet och vägnät är bättre än för jämförelsematerialet. 
 
 
 
 



 2016-07-07 8 

Inägomark 
Inägomarken bedöms erfarenhetsmässigt till ett fristående marknadsvärde om ca 
600 000 kr motsvarande ca 40 000 kr/ha. 
 
Dammar, sjöar och fiske 
Tillgången till vatten, sjöar och dammar utgör ett värde i sig (avkastning fiske) men 
även ett värde som höjer jaktvärdet på hela fastigheten s.k. mjuka värden eller 
härlighetsvärden. Sammantaget bedöms denna tillgång till sin sammansättning och 
komposition i landskapet ha en påverkan som uppgår till ca 500 000 kr. 

 
Summa delvärden 

Byggnader och tomt 2 000 000 kr 
Skogsmark, impediment, jakt och hägn 29 000 000 kr 
Inägomark 600 000 kr 
Vatten, dammar och fiske 500 000 kr 
Summa 32 100 000 kr 
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6 Slutsats 
Den ackumulerade delvärdessumman uppgår enligt ovan redovisade summor till 
32 100 000 kr. Värderingsobjektet utgörs av ett för regionen mycket stort skogsobjekt 
med tillhörande byggnader. På fastigheten finns också tillgång till sjöar och vatten 
samt anlagda vilthägn. Sammantaget utgör värderingsobjektet en extrem 
livsstilsfastighet för den kapitalstarka köparkåren. Detta faktum i kombination med 
bristen på jämförbara objekt ökar osäkerheten i värdebedömningen. 
Värderingsobjektets marknadsvärde bedöms i juli 2016 enligt ovan till: 
 

Trettiotvåmiljoner/32 000 000/kronor 
 
 

I värdebedömningen ingår den regionala fastighetsmarknadens genomsnittliga 
innehåll av så kallade ickemonetära nyttor (”mjuka värden” etc.).  
 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna 
marknaden vid en viss angiven värdetidpunkt. Ett marknadsvärde kan inte bestämmas eller 
beräknas, endast bedömas. 
 
Klippan 2016-07-07 
                                                                        
 
 
Bilagor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktskarta 
Fastighets- och taxeringsregisterutdrag 
Sammanställning arealer och översikt 
Avdelningskarta och beståndsuppgifter 
Skoglig avkastningsvärdering 
Ortsprimaterial skog 
Villkor för värdeutlåtande 
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Teckenförklaring

Fastigheter

OSBY OSBY-JONSTORP 1:3

Skikt

Fornlämningar

Nyckelbiotoper

Naturvärdesobjekt

Sumpskogar

Bestämmelser

Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering
eller återgivande av denna karta.
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038 Allmän+Taxering 2016-07-07

Fastighet

Beteckning 
Osby Osby-Jonstorp 1:3

Senaste ändringen i
allmänna delen 
2013-01-11

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen 
2012-11-01

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen 
2016-07-06

Nyckel: 
120695272

Distrikt 
Osby 
Socken: Osby

Distriktskod 
101379

Adress

Adress

Jonstorp 2417 
 283 91 Osby

Läge, karta

Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta

1 6255239.1 437803.6 OSBY

2 6254164.7 439197.6 OSBY

Areal

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 348 9502 kvm 348 9502 kvm

Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (akt 11-oss-1281/78) 

Lagfart

Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-0902 1/1 1999-04-20 2183

Osby Kommun

283 80 Osby 

Köp (även transportköp): 1998-10-13 
Köpeskilling: 13.493.831 SEK, avser även annan fastighet.

Anmärkning: Anmärkning 99/2196 
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1102:0445:0001

1273-P00/23

11-OSS-1281/78.1

1273IM-12/13532.1

11-IM3-72/8886.1

Inteckningar
Totalt antal inteckningar: 4

Totalt belopp: 7.070.000 SEK

Nr Belopp Status Inskrivningsdag Akt

2
1.270.000
SEK

Skriftligt
pantbrev

1993-09-28 11078

Innehavare: 93/11079 Landshypotek Ab Box 1017 22104
Lund

Anmärkning: 
Lmv 96/757

3 1.800.000
SEK

Skriftligt
pantbrev

1993-09-28 11080

Innehavare: 94/12410 Castellum Ab Box 2269 40314
Göteborg

4 2.000.000
SEK

Skriftligt
pantbrev

1993-09-28 11082

Innehavare: 94/12411 Castellum Ab Box 2269 40314
Göteborg

5 2.000.000
SEK

Skriftligt
pantbrev

1993-09-28 11084

Innehavare: 94/12412 Castellum Ab Box 2269 40314
Göteborg

Inskrivningar

Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt

1 Avtalsservitut kraftledning 1972-10-11 8886

6 Avtalsservitut elledning 2012-11-01 13532

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Beskrivning: Kraftledning

Se beskrivning Last Avtalsservitut

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas

Beskrivning: Elledning

Väg Last Officialservitut

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

Grundvattenskydd: Holma-boarp för osbysamhälle 1971-12-21
Objektnummer:

2012303

Fornlämningar Akt

Fornlämning

10110204450001 
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Källa: LantmäterietCopyright © 2015 Metria

1273-1122

1163-217

1163-118

11-OSS-1420/81

11-OSS-1281/78

Taxeringsuppgifter

Taxeringsenhet

Lantbruksenhet, skatte-/avgiftsfri (3 kap. 3 § FTL) (181)

208651-3 Uppgiftsår Taxeringsår

Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring. 2015 2014

     

Samtaxering för registerenhet 
Osby Castor 17 
Osby Marklunda 34:1 
Osby Osby 180:1, 192:61 
Osby Osby-Jonstorp 1:3 
Osby Sirius 3 
Osby Taurus 1 

Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp

212000-0902 
Osby Kommun
283 80 Osby

1/1 Kommun Lagfart eller Tomträtt

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig

Samfälligheter

Osby Röena S:1

Skattetal

Skattetal Skattetyp

9/16 Mantal

Åtgärd

Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Klyvning A 1978-01-05

Fastighetsreglering Fig 1 1981-03-20

Fastighetsreglering Fig 1 1984-11-02

Fastighetsbestämning 1988-01-29

Fastighetsreglering 2013-01-11

Avskild mark
Osby Osby-Jonstorp 1:5, 1:6

Ursprung
Osby Osby-Jonstorp 1:2 

Tidigare Beteckning

Beteckning Omregistreringsdatum Akt

L-Osby Jonstorp 1:3 1991-09-25 1183-927

Ajourforande inskrivningsmyndighet
Lantmäteriet   0771-63 63 63Telefon:
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Prod.

Myr

Inäga

Linjer

Sammanställning över fastigheten

   hektar  % 

 Produktiv skogsmark  314,9  90 

 Myr/kärr/mosse  12,3  3 

 Berg/Hällmark  0,0  <1 

 Inäga/åker  15,4  4 

 Väg och kraftledning (linjeavdrag)  9,1  3 

 Annat  1,6  <1 

   __________   

 Summa landareal  353,3   

 Vatten  13,7   

Arealer

TallGran

Löv
Bok

Ek
Björk

Kl.Al

Öädel

Totalt

m³sk

49697

Medeltal

m³sk per hektar

158

Naturvårdsvolym

m³sk

40

Bonitet
Fastighetens medelbonitet 
är beräknad till

m³sk per ha

8,2 2116

m³sk per år

Tillväxt
Tillväxt för perioden 2016 - 2025 
beräknad med hänsyn till 
föreslagna åtgärder

Virkesförråd
   m³sk  % 
 Tall  4915  10 

 Gran  35046  71 

 Löv  920  2 

 Bok  1840  4 

 Ek  1681  3 

 Björk  4108  8 

 Asp  60  <1 

 Kl.Al  655  1 

 Lärk  131  <1 

 Öädel  342  1 

Avverkningsförslag

Totalt under perioden

Gallring 6361

Föryngringsavverkning

12286

m³sk
5148

m³skFörväntad tillväxt första växt-
säsongen 2248

Naturvårdande skötsel 777
m³sk per ha

7,1

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07

Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta
OSBY-JONSTORP 1:3 Id: 1273199991



Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass
Areal

ha % Totalt Gran 
%

Tall %

Virkesförråd

m³sk
m³sk Björk

%
Bok 

%
Ek 
%

Löv % Kl.Al 
%

Öäd
%

Lär
%

Asp 
%/ha

Kalmark 10,3 3

       -   9 år 26,9 9 235 9 53 3 24 8 12

  10 -  19 38,0 12 954 25 64 4 16 2 1 11 4

  20 -  29 44,3 14 3882 88 78 4 16 1

  30 -  39 23,6 7 3519 149 72 3 20 1 2 2 1 1

  40 -  49 58,2 18 13143 226 84 8 7 1

  50 -  59 37,1 12 10154 274 89 6 4 1

  60 -  69 16,6 5 3713 224 73 4 17 1 2 1 1 1

  70 -  79 19,6 6 3940 201 53 27 9 5 5

  80 -  89 9,7 3 2457 253 79 8 6 2 2 3

  90 -  99 9,0 3 2402 267 65 12 1 14 7 1

100 - 109 5,2 2 1385 266 21 74 2 3

110 - 119 5,8 2 1516 261 1 68 27 5

120 + 7,9 3 1465 185 3 47 37 2 11

Lågprodskog(E) 2,7 1 443 164 2 15 55 13 16

ÖF/Skikt [11,6] 489 42 18 58 2 21

Summa/Medel 314,9 100 49697 158 71 10 8 4 3 2 1 1

Arealfördelning, aktuell

Åldersklasser
Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

al
 %

15

10

5

0

Produktionsmål

Naturvårdsmål

Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 24 % (75,2 ha) och om 10 år (förutsatt att 

föreslagna åtgärder utförs) 16 % (51,6 ha).

Arealfördelning, om 10 år (förutsatt att föreslagna åtgärder utförs)

Åldersklasser
Kalmark 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 120 + E Skog

A
re

al
 %

15

10

5

0

Produktionsmål

Naturvårdsmål

Virkesförråd: 

49697 m³sk

Virkesförråd: 

58652 m³sk

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass
Areal

ha % Totalt Gran 
%

Tall %

Virkesförråd

m³sk
m³sk Björk

%
Bok 

%
Ek 
%

Löv % Kl.Al 
%

Öäd
%

Lär
%

Asp 
%/ha

Kalmark K1 10,3 3

K2 3,4 1 4 1 100

Röjningsskog R1 8,8 3 43 5 35 8 29 28

R2 60,2 19 1651 27 70 4 19 5 1

Gallringsskog G1 136,5 43 26432 194 83 9 6 1

G2 9,3 3 1340 144 14 10 55 1 2 12 2 3

Föryngrings- S1 8,6 3 2731 318 94 2 1 2 1

avverknings- S2 26,9 9 8913 331 92 5 1 1

skog S3
Lågproducer- E1
ande skog E2

E3
Överstånd/Skikt [11,6] 489 42 18 58 2 21

Målklass NS 36,3 12 6567 181 7 15 11 26 25 6 6 4

Målklass NO 14,6 5 1527 105 22 36 36 6

Summa/Medel 314,9 100 49697 158 71 10 8 4 3 2 1 1

K1

K2

R1

R2

G2

Obehandlad kalmark

G1 Normal gallringsskog

S1

S2

S3

E1

Skog i föryngringsbar ålder

E2

E3

Behandlad kalmark

Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men 

där föryngringen inte säkerställts.

RestskogSäkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.

Ungskog
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende 

motsvarar röjningsskog.

Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga 

åtgärd normalt är gallring.

Äldre gallringsskog

Skog som kan föryngringsavverkas

Skog som är mogen att föryngringsavverkas

Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.

Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på 

grund av skada.

Plantskog

Gles skog
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.

Skog av hagmarkskaraktär

Gles skog av hagmarkskaraktär.

Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Kalmark

Röjningsskog

Gallringsskog

Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för 

föryngringsavverkning).

Föryngringsavverkningsskog

Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under 

planperioden.

Lågproducerande skog

Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande 

föryngring.

Naturvårdsmål NS/NO
NS Naturvårdsmål med skötsel

NO Naturvårdsmål, orört

K1 K2 R1 R2 G1 G2 S1 S2 Målklass NS Målklass NO

A
re

al
 %

40

35

30

25

20

15

10

5

0
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Skogens fördelning på målklasser
   Areal    Virkesförråd    Tillväxt    Antal 

 Målklass  ha  %    m³sk  %    m³sk  %    avd 
 PG  248,8  79,0    39001  78,4    18341  86,7    127 

 K - produktion  11,5  3,7    1967  4,0    595  2,8    11 

 K - naturvård  3,7  1,2    635  1,3    194  0,9    11 

 NS  36,3  11,5    6567  13,2    1586  7,5    21 

 NO  14,6  4,6    1527  3,1    447  2,1    16 

 Summa  314,9  100,0    49697  100,0    21163  100,0    175 

PG

K-p

K-n

NS

NO
Impediment

Målklasser
Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

   ha  % 
 Myr  12,3  3,0 

 Berg  0,0  0,0 

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att 

hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % 

av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. 

Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar 

av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva 

skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva 

skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av 

avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets 

naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet 

styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets 

naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet 

styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara 

nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Län Skåne län
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Planläggare LRF-K, Victor Nordell
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,9 85 S2 G28 325 293 3228000 Föryng avvPG 6,4 iiFuktig (3)1 2022 75 253
Plantering (F) 2023

1,7 45 G1 G30 270 432 240X000 GallringPG 10,0 iiKolbotten2 2017 25 113
Frisk (2)(-0,1)L

0,3 35 G1 B16 110 33 1620800 GallringPG 4,8Frisk och fuktig mark, 3 2018 35 13
Fuktig (3)

0,7 30 G1 G30 140 98 1518100 GallringPG 9,1Frisk (2)4 2020 30 38

0,4 20 G1 G28 75 30 1027100 Underv röj f gallringPG 7,8 iiFrisk (2)5 2018 5 2
Gallring 2020 30 12

1,2 60 B14 40 40 1510900 Ingen åtgärdNO,b 1,3 iBlöt (4)6
Avdrag: myr(-0,2)2

2,5 45 G1 G28 235 564 2019000 GallringPG 8,5 iiFrisk (2)7 2017 30 177

(-0,1)L

0,2 90 T22 202 40 2963100 Ingen åtgärdNO,b 4,7 iTeknisk imp8
Frisk (2)

5,5 20 G1 G28 80 432 1017200 Underv röj f gallringPG 7,9 iiFrisk (2)9 2018 5 26
Gallring 2020 30 176(-0,1)L

0,6 100 S2 G26 315 189 3437000 FöryngringshuggningK,b 4,8 i,iiKantz m vatten10 2020 70 144
Olikåldrigt Plantering 202125 %
Frisk (2)

5,0 20 G1 G28 85 417 1008200 Underv röj f gallringPG 8,1 iiFrisk (2)11 2018 5 25
Gallring 2020 30 168(-0,1)L
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Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta

OSBY-JONSTORP 1:3 Id: 1273199991



Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,6 65 T20 105 63 2770300 Ingen åtgärdNO,b 3,3 iNyckelbiotop12
Fuktig (3)

2,1 8 R2 G28 10 21 16300 RöjningPG 3,6 iiKantzon m sjö13 2019 25
Frisk (2)

1,0 90 S2 G28 320 320 3037000 Föryng avvPG 3,8 iiFrisk (2)14 2020 95 334
Plantering (F) 2021

1,2 55 S1 G30 360 432 270X000 Ingen åtgärdPG 12,3 iiKolbotten15
Frisk (2) Föryng avv (A) 2023 95

3,5 10 R2 G28 15 49 16300 Underv röj f gallringPG 3,3Frisk (2)16 2025 5 7

(-0,2)L

1,6 0 K1 G28 0 0      MarkberedningPG Övrig kulturlämning17 2017

Frisk (2) Plantering (F) 2017

Återväxtkontroll (F) 2018

Röjning (A) 2021 30

0,6 40 G1 G28 170 102 1807300 Underv röj f gallringPG 7,5 iiVarier förråd18 2019 5 6
Fuktig (3) Gallring 2020 30 35

0,5 80 G22 140 70 2518100 Ingen åtgärdNO,b 4,3 iFuktig (3)19

0,3 75 B18 90 27 2804411 NaturvårdshuggningNS,b 2,3 iFrisk och fuktig mark, 20 2018 20 6
Frisk (2)

1,0 70 S2 G30 320 320 3409100 Ingen åtgärdPG 9,7 iiFrisk (2)21
Föryng avv (A) 2020 95

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,7 55 S2 G30 310 186 280X000 Ingen åtgärdPG 11,3 iiFrisk (2)22
Föryng avv (A) 2024 100(-0,1)L

2,3 30 G1 G28 115 264 1409100 Underv röj f gallringPG 7,0 iiFrisk (2)23 2017 5 14
Gallring 2017 30 81

0,7 6 R2 G28 10 7 208200 RöjningPG 3,3 iiFrisk (2)24 2020 25

0,5 75 G18 95 48 1717200 Ingen åtgärdNO,b 3,0 iBlöt (4)25

2,4 35 G1 G28 225 540 270X000 GallringPG 10,8Frisk (2)26 2021 30 204

1,1 10 R2 T26 15 15 51400 RöjningPG 4,0 iiPlanteringshägn27 2018 25

Frisk (2)(-0,1)L

[1,1] 105 ÖF T26 20 20 39X0000PG 0,927

(-0,1)L

4,3 50 S2 G32 380 1520 250X000 Ingen åtgärdPG 13,9 iiFrisk (2)28
Föryng avv (A) 2024 95(-0,3)L

0,7 55 B14 30 18 1011800 Ingen åtgärdNO,b 1,1 iBlöt (4)29
Avdrag: myr(-0,1)2

1,6 25 G1 G26 80 128 1016300 Underv röj f gallringPG 6,5 iiFrisk (2)30 2018 5 8
Gallring 2020 30 50

5,8 40 G1 G28 225 1260 2128000 GallringPG 9,8 iiFrisk (2)31 2017 20 264
(-0,2)L

1,2 65 T14 105 126 1942400 Ingen åtgärdNO,b 2,9 iBlöt (4)32

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07

Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

2,3 60 S1 G30 345 759 290X000 Ingen åtgärdPG 11,4 iiFrisk (2)33
Föryng avv (A) 2023 95(-0,1)L

5,3 15 R2 G28 20 102 16300 RöjningPG 5,0 iiFrisk (2)34 2017 20

(-0,2)L

1,5 40 G1 T26 170 238 1864000 Underv röj f gallringPG 6,6 iiFrisk (2)35 2018 5 13
Gallring 2018 30 74(-0,1)L

1,9 80 S1 G28 265 477 3418100 Ingen åtgärdK,b 7,6 i,iiVarier förråd36
Varier bonitet Föryng avv (A) 2022 70(-0,1)L 30 %

Frisk (2)

0,4 80 B16 145 58 2204600 Ingen åtgärdNO,b 3,8 iFrisk och fuktig mark, 37
Fuktig (3)

0,5 40 G1 G26 110 55 1606400 Gallring RöjningPG 4,6 iiFuktig (3)38 2017 35 20

0,8 40 G1 G28 210 168 1817200 GallringPG 8,3 iiFrisk (2)39 2017 30 53

1,6 45 G1 G28 230 345 2209100 Ingen åtgärdPG 10,3 iiFrisk (2)40

(-0,1)L

1,7 30 G1 G28 190 304 1517200 Underv röj f gallringPG 9,4 iiFrisk (2)41 2017 5 16
Gallring 2017 30 92(-0,1)L

0,8 75 G2 T22 160 128 1891000 GallringPG 4,0 iiTorvmark42 2022 30 45
Övrig (99)

0,9 40 G2 B18 140 112 1903700 Gallring RöjningPG 5,3 iiFrisk och fuktig mark, 43 2018 35 43
Frisk (2)(-0,1)L

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

4,8 8 R2 G30 15 71 4,07300 RöjningPG 3,9 i,ii,Bebyggelselämning44 2020 15

Frisk (2)(-0,1)L

2,0 40 B16 115 207 1722600 NaturvårdshuggningNS,b 5,1 iFrisk och fuktig mark, 45 1 15 31
Fuktig (3)(-0,2)2
Avdrag: myr

4,0 55 G1 G30 310 1209 2619000 Ingen åtgärdPG 11,3Varier förråd46
Ngt ojämnt(-0,1)L
Frisk (2)

0,2 60 S1 G30 190 38 320X000 Ingen åtgärdPG 7,5Lärk47
Frisk (2) Föryng avv (A) 2019 85

3,8 10 R2 G28 10 36 6,06400 RöjningPG 3,8 iiFrisk (2)48 2017 25

(-0,2)L

4,3 0 K1 T26 0 0      Naturlig föryngringPG i,iiFrisk (2)49 2017

Återväxtkontroll (F) 2018(-0,2)L

[4,3] 100 ÖF T26 45 184 37X0000 Avverkning ÖFPG 0,6Frisk (2)49 2020 100 210

(-0,2)L

0,6 3 R1 T26 1 1 42400 RöjningPG 2,6Frisk (2)50 2020 20

[0,6] 95 ÖF T26 136 82 37X0000 Avverkning ÖFPG 2,650 2020 60 54

0,5 75 T22 195 98 2544200 Ingen åtgärdNO,b 5,1 iFuktig (3)51

2,3 50 G1 G28 270 567 2418100 Ingen åtgärdPG 10,6 iiFrisk (2)52

(-0,2)L

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,9 40 G1 G32 215 408 2028000 GallringPG 9,6 iiFrisk (2)53 2017 25 107

0,9 45 G1 G28 225 203 2209100 GallringPG 9,0 iiFrisk (2)54 2018 20 44

1,9 45 G1 G30 310 589 2309100 GallringPG 11,2 iiFrisk (2)55 2017 20 122

1,1 35 G1 G28 215 237 1809100 GallringPG 9,6 iiFrisk (2)56 2017 30 75

1,6 60 S2 G32 330 528 290X000 Ingen åtgärdPG 11,5 iiFrisk (2)57
Föryng avv (A) 2024 100

4,3 70 B20 174 696 2512700 NaturvårdshuggningNS,b 4,4 iFrisk och fuktig mark, 58 2018 15 110
Fuktig (3)(-0,3)L

0,4 100 S2 T24 320 128 3272100 Föryng avvPG 4,4 iiFuktig (3)59 2021 70 98
Ingen åtgärd

1,1 30 R2 B16 45 50 14500 Gallring RöjningPG 3,3 iiFrisk och fuktig mark, 60 2018 25 14
Fuktig (3)

1,6 75 G1 T18 185 296 2372100 Gallring RöjningK,b 3,8 i,iiTorvmark61 2019 30 95
Fuktig (3)20 %

3,2 25 G1 G30 110 341 1008200 Underv röj f gallringPG 8,3 iiNgt olikåldrigt62 2017 5 18
Varier förråd Gallring 2019 30 122(-0,1)L
Frisk (2)

1,2 20 R2 G28 60 72 15400 RöjningPG 6,8 iiFrisk (2)63 2018 20
Gallring Röjning 2022 35 43

1,3 55 G1 G28 305 397 2518100 Ingen åtgärdPG 10,7 iiFrisk (2)64

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

2,8 15 R2 G28 50 140 17200 RöjningPG 7,9 iiFrisk (2)65 2017 25

Gallring (A) 2025 30

1,2 40 G1 T26 150 180 1772100 GallringPG 6,7 iiFrisk (2)66 2019 20 41

0,5 75 B14 70 28 1942400 Ingen åtgärdNO,b 2,1 iFrisk och fuktig mark, 67
Nyckelbiotop(-0,1)2
Fuktig (3)

Avdrag: myr

4,7 50 G1 G30 290 1363 2328000 GallringPG 10,0 iiFrisk (2)68 2018 25 367

3,6 100 T22 285 1026 3281100 NaturvårdshuggningNS,b 5,2 iTorvmark69 2020 10 110
Övrig (99)

1,7 60 S1 G30 360 576 270X000 Ingen åtgärdPG 11,7Frisk (2)70
Föryng avv (A) 2020 95(-0,1)L

2,8 20 R2 G28 60 162 18100 RöjningPG 7,9 iiFrisk (2)71 2017 25

Gallring (A) 2025 35(-0,1)L

3,0 40 G1 G28 210 630 1818100 GallringPG 8,6 iiFrisk (2)72 2017 30 198

2,4 45 G1 G30 225 517 2218100 GallringPG 9,1 iiOdlingsspår/rösen73 2017 20 108
Ngt olikåldrigt(-0,1)L
Frisk (2)

2,1 60 S2 G30 365 730 2509100 Ingen åtgärdPG 11,7 iiFrisk (2)74
Föryng avv (A) 2022 85(-0,1)L

1,4 35 G1 G28 145 203 1618100 GallringPG 8,0Frisk (2)75 2020 30 76
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,7 25 G1 G30 120 84 1109100 Underv röj f gallringPG 9,1 iiFrisk (2)76 2017

Gallring 2018 30 29

10,4 Naturvärde77

0,8 60 B14 105 84 1612700 Ingen åtgärdNO,b 3,5 iFrisk och fuktig mark, 78
Fuktig (3)

0,8 Myr79

3,1 5 R1 G28 10 30 1,17200 RöjningPG 3,2 iiBlandat trädslag80 2018 20

Enstaka öf tall Gallring Röjning (F) 2026 30(-0,1)L
Frisk (2)

1,9 Våtmark81

3,2 70 T14 105 336 1871200 Ingen åtgärdNO,b 2,8 iBlöt (4)82

4,6 40 G1 G30 200 860 2118100 GallringPG 9,4 iiFrisk (2)83 2018 20 189

(-0,3)L

4,4 20 R2 G28 70 308 17200 Underv röj f gallringPG 7,5 iiYta m N- hsyn84 2020 5 22
Frisk (2) Gallring 2022 35 173

2,9 45 G1 G28 230 644 200X000 Ingen åtgärdPG 10,4 iiFrisk (2)85

(-0,1)L

4,0 90 S2 G28 340 1360 3318100 Föryng avvPG 2,9 iiOdlingsspår/rösen86 2019 98 1431
Frisk (2)

3,9 8 R2 G30 10 39 17200 RöjningPG 4,0 i,iiBlandskog87 2018 20

Frisk (2) Gallring Röjning (A) 2025 35
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

3,8 35 G1 G28 190 665 1718100 GallringPG 9,3Delv lärk88 2019 30 232
Varier förråd(-0,3)L
Varier bonitet

Frisk (2)

0,4 95 S2 T26 160 64 36X0000 FöryngringshuggningPG 2,3Grupp m tall89 2019 75 52
Frisk (2)

1,1 45 G1 G28 180 198 1918100 Ingen åtgärdPG 8,7 i,iiFrisk (2)90

0,8 35 G1 B18 165 132 1703601 Gallring RöjningPG 6,6 iiFrisk och fuktig mark, 91 2018 35 50
Delv försumpat
Varier bonitet

Frisk (2)

1,5 2 R1 G30 1 2 05500 RöjningPG 3,2 iiFrisk (2)92 2020 25

2,1 30 G1 G28 95 200 1608200 GallringPG 6,7 i,iiFrisk (2)93 2021 35 97

2,1 75 G1 T18 180 378 25X0000 GallringPG 4,0 iiTorvmark94 2020 20 83
Övrig (99)

3,2 50 G1 G24 225 720 2345100 Underv röj f gallringPG 7,2Olikåldrigt95 2018 5 39
Varier förråd Gallring 2019 30 229
Delv Jkthägn

Fuktig (3)

0,3 Övrig landareal96
(-0,1)L

0,7 50 G1 G28 235 164 2309100 Ingen åtgärdPG 9,7 iiFrisk (2)97
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,7 55 B14 70 49 1511800 Ingen åtgärdNO,b 2,4 iBlöt (4)98

0,4 85 E24 90 36 3331114 NaturvårdshuggningNS,b 2,5 iFrisk och fuktig mark, 99 2020 10 4
Frisk (2)

1,9 2 K2 F24 1 2 00X00 ÅterväxtkontrollPG 3,0 iiiPlantert m ädellöv100 2017

Hägn Rensa gräs mm (F) 2017

Rådg.kvittto finns. Röjning 2021 25

Bidrag (stat).

Frisk (2)

0,8 25 G1 G28 100 80 1409100 Underv röj f gallringPG 7,9Frisk (2)101 2018 5 5
Gallring 2019 30 29

2,3 55 B14 85 195 1411800 Ingen åtgärdNO,b 3,0 iBlöt (4)102

1,2 40 G1 G30 195 234 1809100 GallringPG 8,8Överslutet103 2019 30 81
Frisk (2)

11,3 25 G1 G28 90 990 1217200 Underv röj f gallringPG 7,2 iiJakthägn104 2018 5 58
Varier förråd Gallring (F) 2019 30 359(-0,3)L
Varier bonitet

Frisk (2)

1,0 40 G1 G28 270 270 2028000 GallringPG 10,7Överslutet105 2018 25 73
Frisk (2)

1,9 80 S2 G28 290 551 310X000 Ingen åtgärdPG 8,3 iiOlikåldrigt106
Frisk (2) Föryng avv (A) 2020 95
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,5 90 E24 80 40 3110216 NaturvårdshuggningNS,b 1,8 iOdlingsspår/rösen107 2021 10 4
Ädellöv enligt lag

Frisk och fuktig mark, 

Frisk (2)

2,4 8 R2 G28 15 34 08200 RöjningPG 3,8 iiFrisk (2)108 2018 20

(-0,1)L

1,6 25 G1 B18 135 203 1604501 GallringPG 7,3 iiFrisk och fuktig mark, 109 2018 25 56
Frisk (2)(-0,1)L

0,8 60 B16 175 140 1914500 NaturvårdshuggningNS,b 5,3 iFrisk och fuktig mark, 110 2018 10 15
Fuktig (3)

1,5 2 K2 G28 1 2 00X00 ÅterväxtkontrollPG 3,0 i,ii,Rådg.kvittto finns.111 2017

Bidrag (stat) Rensa gräs mm (A) 2017

Frisk (2) Röjning 2020 15

2,7 2 R1 B22 2 5 00X00 ÅterväxtkontrollPG 3,0 iiLöv112 2017

Fuktig (3) Röjning (A) 2022 25

1,5 10 R2 B24 10 15 14500 RöjningPG 4,1Fuktig (3)113 2019 20

Gallring Röjning 2025 30 21

0,5 30 G1 B20 95 38 1911701 Gallring RöjningK,b 5,6 i,iiFrisk och fuktig mark, 114 2020 30 14
Frisk (2)(-0,1)L 20 %

3,5 15 R2 G30 40 140 17200 Underv röj f gallringPG 6,8Frisk (2)115 2022 5 14
Gallring 2024 35 111

1,0 50 S1 G32 305 305 2709100 Ingen åtgärdPG 12,2 iiFuktig (3)116
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,7 50 G1 G30 270 189 2309100 Ingen åtgärdPG 11,0 iiÖverslutet117
Vildsvinshägn

Skador

Frisk (2)

0,8 5 R2 B18 10 8 00X00 RöjningPG 2,8Fuktig (3)118 2019 25

Gallring Röjning 2024 35 9

1,9 55 G1 G28 275 522 2609100 Ingen åtgärdPG 10,1 iiVilthägn119
Frisk (2)

4,5 20 G1 G30 90 378 1218100 Underv röj f gallringPG 8,8 iiJakhägn120 2018 5 23
Frisk (2) Gallring 2019 30 142(-0,3)L

2,4 15 R2 B18 20 46 01900 Gallring RöjningPG 3,3 iiFrisk och fuktig mark, 121 2020 35 27
Vildsvinshägn(-0,1)L
Frisk (2)

1,7 12 R2 G30 15 25 0X000 RöjningPG 5,2 ii,iiiOdlingsspår/rösen122 2017 10

Vilthägn
Olikåldrigt

Frisk (2)

1,6 35 G1 B20 70 98 1600901 GallringK,s 3,6 i,iiFrisk och fuktig mark, 123 2019 25 29
Frisk (2)(-0,2)L 20 %

0,6 105 E26 70 42 3900118 NaturvårdshuggningNS,b 1,4 iÄdellöv enligt lag124 2018 10 4
Odlingsspår/rösen
Frisk och fuktig mark, 

Frisk (2)
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

2,1 55 G1 G30 330 660 280X000 Föryng avvPG 5,1 i,iiDev jakthägn125 2020 100 752
Frisk (2)(-0,1)L

1,6 135 E24 215 344 4201108 InventeringNS,b 4,9 iÄdellöv enligt lag126 2024

Frisk och fuktig mark, 

Nyckelbiotop

Rådg.kvittto finns.

Frisk (2)

1,1 10 R1 G28 5 5 0X000 RöjningPG 3,9 iiVilthägn127 2020 15

Fuktig (3)(-0,1)L

1,4 60 G2 B22 95 133 3014302 SelektivhuggningK,b 3,8 i,iiFrisk och fuktig mark, 128 2022

Frisk (2)30 %

1,2 80 B18 90 99 2300802 InventeringNS,b 2,3 iOdlingsspår/rösen129 2022

Frisk och fuktig mark, (-0,1)L
Rådg.kvittto finns.

Fuktig (3)

0,5 Kärr130

0,4 80 B18 250 100 2800802 Naturlig föryngringNS,b 5,7 iFrisk och fuktig mark, 131 2028

Odlingsspår/rösen

Kantz m vatten

Fuktig (3)

1,0 Övrig landareal132

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07

Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta

OSBY-JONSTORP 1:3 Id: 1273199991



Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

1,7 10 B20 20 24 00703 NaturvårdshuggningNS,s 2,7 i,iiFrisk och fuktig mark, 133 2019 10 3
Olikåldrigt(-0,5)4
Delv planthägn

Frisk (2)
Avdrag: inägomark

14,6 Inägomark134

(-1,0)L

2,3 95 E26 190 437 3411206 NaturvårdshuggningNS,b 4,3 iOdlingsspår/rösen135 2021 15 73
Frisk och fuktig mark, 

Ädellöv enligt lag
Rådg.kvittto finns.

Frisk (2)

1,0 iiViltremiss136

4,8 0 K1 G30 0 0      MarkberedningPG i,iiSkog & naturbete137 2017

Frisk (2) Plantering (F) 2017(-0,2)L

6,4 130 E24 185 1166 3600145 NaturvårdshuggningNS,b 4,1 iÄdellöv enligt lag138 2022 10 132
Höga naturvärden(-0,1)L
Frisk och fuktig mark, 

Kulturmvård

Frisk (2)

1,4 50 B20 50 60 2200604 NaturvårdshuggningNS,b 1,9 iBebyggelselämning139 2019 10 7
Odlingsspår/rösen(-0,2)4L
Frisk och fuktig mark, 

Frisk (2)

Avdrag: inägomark

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07

Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

11,8 Vatten140

0,7 15 G1 G30 85 59 1107030 Gallring RöjningPG 8,4 iiFrisk och fuktig mark, 141 2019 30 23
Varier förråd
Mothägn

Frisk (2)

1,5 10 R2 G28 15 21 09100 Ingen åtgärdPG 4,0 ii,iiiOdlingsspår/rösen142
Fornminne Röjning 2019 15(-0,1)L
Ojämnt

Gruppställt

Frisk (2)

1,1 40 G2 B22 150 165 2501711 Underv röj f gallringK,b 5,4 i,iiOdlingsspår/rösen143 2018 5 9
Frisk och fuktig mark, Gallring 2018 35 6020 %

Odlingsspår/rösen

Delv försumpat

Fuktig (3)

3,2 15 R2 G30 35 109 09100 Underv röj f gallringPG 6,7 iiOdlingsspår/rösen144 2022 5 11
Frisk (2) Gallring (A) 2024 30(-0,1)L

[3,2] 75 ANNAT G30 15 47 3000280PG 0,4Ädellöv enligt lag144
Hänsynsyta(-0,1)L
Gamla träd

1,8 10 R2 G30 15 27 08200 Underv röj f gallringPG 3,7 iiOdlingsspår/rösen145 2024 5 4
Varier förråd
Jakthägn

Frisk (2)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07

Län: Skåne län   Kommun: Osby   Församling: Osby-Visseltofta
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

2,5 30 G1 G28 160 384 1705401 Underv röj f gallringK,b 8,2 i,iiVarier förråd146 2018 5 21
Frisk (2) Gallring 2018 30 122(-0,1)4 25 %

Avdrag: inägomark

1,2 125 F24 179 215 41000X0 NaturvårdshuggningNS,b 4,0 iÄdellöv enligt lag147 2024 10 25
Gravar

Frisk och fuktig mark, 

Frisk (2)

2,3 15 R2 G30 40 84 0X000 Underv röj f gallringPG 7,4 iiOdlingsspår/rösen148 2022 5 8
Jakthägn Gallring (A) 2024 30(-0,2)L
Frisk (2)

2,1 35 B18 130 273 1702800 NaturvårdshuggningNS,b 6,2 iFrisk och fuktig mark, 149 2018 20 60
Fuktig (3)

3,2 60 G2 B20 155 496 2200901 Gallring RöjningK,b 3,8 i,iiFrisk och fuktig mark, 150 2019 35 190
Varier förråd25 %

Olikåldrigt

Fuktig (3)

2,2 70 S2 G32 370 814 310X000 Föryng avvPG 4,1Jakthägn151 2019 100 885
Frisk (2) Markberedning (F) 2020

Plantering (F) 2020

1,8 50 G1 G32 310 558 250X000 Ingen åtgärdPG 12,4Odlingsspår/rösen152
Viltskador Föryng avv (A) 2024 100

Frisk (2)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,7 70 S2 G28 265 185 3014401 FöryngringshuggningK,s 4,8 iOlikåldrigt153 2020 70 145
Stor diam sprid20 %

Kantz m vatten

Bäck.
Frisk (2)

0,5 70 G22 165 83 2008200 Ingen åtgärdNO,b 5,0 iFuktig (3)154

3,3 115 E24 230 690 3900136 NaturvårdshuggningNS,b 4,3 iÄdellöv enligt lag155 2019 25 183
Frisk och fuktig mark, (-0,3)L
Odlingsspår/rösen

Frisk (2)

1,6 55 S2 G32 340 544 280X000 Ingen åtgärdPG 12,4 iiJakthägn156
Frisk (2) Föryng avv (A) 2022 100

4,2 45 G1 G30 285 1197 230X000 Ingen åtgärdPG 12,1 iiOdlingsspår/rösen157
Viltskador Gallring (A) 2017 20

Frisk (2)

2,0 10 R2 B24 30 57 02800 RöjningPG 4,2 iFrisk och fuktig mark, 158 2017 20

Frisk (2) Gallring Röjning 2022 30 29(-0,1)L

[2,0] 95 Annat B20 35 66 37000X0 Avverkning ÖFPG 0,2Ädellöv enligt lag158 2017 80 54
Frisk (2)(-0,1)L

0,4 125 F24 210 84 4000172 Ingen åtgärdNS,b 4,9 iFrisk och fuktig mark, 159
Ädellöv enligt lag
Frisk (2)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,9 25 G1 G28 120 108 120X000 Underv röj f gallringPG 8,4 iiOdlingsspår/rösen160 2017 5 6
Jakthägn Gallring 2018 35 42
Frisk (2)

0,6 45 G2 B20 90 54 2702710 Ingen åtgärdPG 4,1 iiOdlingsspår/rösen161
Frisk (2) Föryngringshuggning (A) 2021 70

Återväxtvård (F) 2022

1,6 50 G1 G30 310 496 2409100 Ingen åtgärdPG 11,8 iiJakthägn162
Frisk (2) Gallring (A) 2017 15

0,3 6 R2 B22 15 4 1600X00 RöjningPG 3,4 i,iiEnstaka öf163 2017 25
 Jakthägn Gallring Röjning 2023 35 4
Frisk (2)

6,0 45 G1 G32 320 1920 220X000 Ingen åtgärdPG 13,4 iiOdlingsspår/rösen164
Frisk (2) Gallring (A) 2017 15

2,1 45 G1 G30 260 520 230X000 Ingen åtgärdPG 11,5 iiFrisk (2)165

(-0,1)L

1,2 80 B16 160 192 2342400 Ingen åtgärdNO,b 4,1 iFrisk och fuktig mark, 166
Fuktig (3)

1,2 45 G1 T24 190 209 2262200 GallringPG 6,5 i,ii,Frisk (2)167 2020 30 72

(-0,1)L

1,4 40 G2 B20 180 252 2202800 GallringPG 7,0 iiOdlingsspår/rösen168 2019 30 85
Frisk och fuktig mark, 

Frisk (2)

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

3,1 115 F26 295 826 3801090 Ingen åtgärdNS,b 6,2 iOdlingsspår/rösen169
Ädellöv enligt lag(-0,3)L
Frisk och fuktig mark, 

Frisk (2)

0,4 iiMötesplats Nödläge170
Skjutbana

2,5 40 G1 G30 230 575 2108200 Underv röj f gallringPG 9,1Jakthägn171 2017 5 30
Viltskador Gallring 2018 30 180
Sluttning

Frisk (2)

0,7 95 S2 G30 235 141 3807102 FöryngringshuggningK,b 4,4 i,iiVarier förråd172 2019 55 84
Blandbestånd Naturlig föryngring (F) 2020(-0,1)L 20 %

Frisk (2)

0,9 5 R2 B24 10 9 2903700 RöjningPG 3,3Jakthägn173 2018 20

Löv Gallring Röjning 2022 30 8
Fuktig (3)

[0,9] 80 Annat B24 100 90 320X000 Avverkning ÖFPG 1,2ÖF gran, grupper173 2017 90 84
Fuktig (3)

0,3 25 G1 G30 100 30 1309100 GallringPG 8,4Frisk (2)174 2020 30 12

1,4 25 G1 G30 100 120 1308200 GallringPG 8,0 iiJakthägn175 2018 30 42
Frisk (2)(-0,2)L

1,6 85 S2 G30 335 536 360X000 Föryng avvPG 3,1 iiFrisk (2)176 2019 98 567
Plantering (F) 2020

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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Avdelningsbeskrivning
Avd

nr

Areal Ålder Hkl SI Virkesförråd 

TGLBÄ

MedMål

klass
Beskrivning  Åtgärd

N
ä
r

Uttag Årlig 
Not ¹

Alternativ

ha
år

Träd-
slag diam

cm
inkl tillväxt tillväxt

m³sk/haha avd % m³sk
(-avdrag) (Skikt)

Skifte: 1

[skikt]

i = grön kommentar, ii = generell kommentar, 

iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden ¹

0,6 80 S1 G24 240 144 2618100 Ingen åtgärdPG 6,6 iiFuktig (3)177
Blädning (A) 2020 20

Föryngringshuggning (A) 2021 70

1,8 75 S2 G28 280 504 3009100 Ingen åtgärdPG 8,3 iiFrisk (2)178
Föryng avv (A) 2019 95

0,8 45 B18 50 35 1701900 NaturvårdshuggningNS,b 2,0 iFrisk och fuktig mark, 179 2020 20 8
Fuktig (3)(-0,1)4
Avdrag: inägomark

pcSKOG Utskriven: 2016-07-07
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SKOGSVÄRDERING R02GVersion 4.2.1BESTÅNDSMETODEN 
1 (2)Sida:värdeberäkning för fastighetenVÄRDERINGSBYRÅN 

ÄNGELHOLM 2016-07-07Datum:Osby-Jonstorp 1:3 
12-6-0015/00Körningsnr: 

 Johannes Pålsson              Värderare:                              Församling:

 2016-06              Fältarbete:Osby                          Kommun:

 2016-07-07Värderingstidpunkt:Län: Skåne län

 År 7Invent.tidp.SKOGSEGENSKAPERÄGOSLAG
(exkl. hänsynsmark) %m3sk%m3sk

 113030104986Tallha  314.8Produktiv skogsmark

 75205347234331Granha    0.0Hänsynsmark

 375831692Lövha   12.3Skogsimpediment

 10264083822Björkha    0.0Åkermark

 0000Contortaha   15.4Betesmark

 145831655Ekha   10.8Övrig mark

Vatten    13.7 ha Bok 2094 4 64 0 

 ha  367.0Totalareal 2748448580Virkesförråd totalt

87 154Virkesförråd per ha
 

8.2Medelbonitet, m3sk/ha, år: 
 6.8Löpande tillv, m3sk/ha, år:

ÅLDERSKLASSFÖRDELNING

91-100 101-110 111+Kalm 11-20 31-40 41-50 51-60 61-701-10 21-30 71-80 81-90

  Areal, ha    13.7    40.2    44.5    31.7    42.1    50.1    30.9    13.4    15.9     8.6     7.9     0.6    15.3

  Areal, %   4  13  14  10  13  16  10   4   5   3   3   0   5

  Förråd, m3sk    2623    3201    2625    2250      0     160    1916    3422    7901   13372    7729      62    3319
 

 medeltalVIRKESVÄRDEN,

 BRUTTO-  LÖVPERIOD   GRAN  TALL / CONTORTA 
 VÄRDEmavtim.mavtim.mavtim.    tim. tim.   tim. 

and.  Virke and.and.

kr/m3fub  kr/m3to          %         kr/m3sk kr/m3fub kr/m3fub kr/m3to        %  kr/m3to      %

  44130036 64534472 80134474 712 0

1 - 3   34430026 65333053 73133054 670

  4 - 10  683 34173  752 70 341 18 300   420 651

 11 - 20  677 34164  748 68 341 35 300   401 650

 21 - 30  674 34162  736 61 341  6 300   364 654
 

 BRUTTO- PERIOD   BJÖRK   EK   BOK

 tim.  VÄRDEmavtim.  tim.ved tim.mavtim.   tim.

and.  Grot and. and.

kr/m3skr/m3fub  kr/m3to          %  kr/m3to       %kr/m3to        % kr/m3fub kr/m3fub 

  12042550 67822063 877 0  532 17 359

1 - 3 34512 536   12042518   022017 590

 4 - 10  642   1204254522069113921 356 534

 11 - 20    0   1204255222063 78122 356 534

 21 - 30    0   1204252922044 595 7 356 536



Version 4.2.1BESTÅNDSMETODEN SKOGSVÄRDERING R02G
VÄRDERINGSBYRÅN värdeberäkning för fastigheten Sida: 2 (2)

ÄNGELHOLM Osby-Jonstorp 1:3 Datum: 2016-07-07
Körningsnr: 12-6-0015/00

medeltalDRIVNINGSKOSTNADER,
GROT.TERR.TRP.DRIVNINGS-PERIOD HUGGNING- OCH TERR. TRP. INDIREKTA

KOSTNADDRIVNINGS- KOSTNADERKOSTNADER
medeltalKOSTNADERGallringSlutavv

kr / m3fubkr / m3fub kr / m3fub kr / m3fub kr / m3s

 900  88 166  12  109

 881 - 3  169 12174 78

 88   4 - 10  79 142  12  105

 89 11 - 20  82 153  12  102

 89 21 - 30  87 172  12  134
 

medeltalSKOGS- OCH NATURVÅRD,
PERIOD NATURVÅRDSHÄNSYNSKOGSVÅRDSKOSTNADER    

ÖvrigaRöjningFöryngring
åtgärderädellövbarr, lövädellöv Lämnad volymbarr, löv

kr/hakr/hakr/hakr/ha m3skkr/ha

0      2389 4000    0     0    0 4000

1 - 3        80    0    0 4000 300017000

  4 - 10       324 4000 3000     0 300017000

11 - 20       957 4000 3000     0 300017000

21 - 30       260 4000    0     0 300017000
 

Diskonteringsprocent 2:Diskonteringsprocent 1: 2,50% 100 Åldersjustering:3,40%VÄRDEBERÄKNING,
SKOGS-GROTNETTO NUVÄRDEPERIOD ALLMÄNNAAVVERKNING ROTNETTO SKOGSV.

Grot OMKOSTN.KOSTN. NETTO  

m3s kr kr   m3sk   kr kr  kr  kr  

   7021 2250020     5360971    5360971        0    152260    5288229  14781

    427 13669     -1544041 - 3      987016   4533    1107868     -158838    47221

   6160 1972714 - 10   11088     3808288     542976     3352401   110182     2648641

  12467 39947211 - 20   20616     6754317    1410093     5586292   157404     3401839

   5678 18196221 - 30     1357890    2903872   157404    793774    3673088  13838

   7302 233972  1713231 - 40     3789595   157404    708540    4421567     1432668

-- -- ----    10535159----41 +     --

SUMMA NUVÄRDE 24 578 330 kr

  IMPEDIMENT   HÄNSYNSMARK

m3sk      0  Virkesförrådm3sk      0  Avv volym AVRUNDAT VÄRDE 24 578 000 kr

kr/ha       0  Medelvärdekr      0  Virkesvärde 78 074 krMedelvärde per ha

kr/m3sk      0  Medelvärdekr  73812  Markvärde Medelvärde per m3sk 506 kr

  Summa värdekr      0  Grotvärde 
  (inkl grot) kr           0kr  73812  Summa värde 

VÄRDESAMMANSTÄLLNING

 24 578 330 krSkog

 0 krHänsyn

 73 812 krImpediment

..........................................................................................................  Summa avrundat värde 24 652 000 kr
Ort & Datum

..........................................................................................................
Värderare



R04Version 4.2.1 VÄRDEBERÄKNING-BESTÅNDSMETODEN
1Sida:VÄRDERINGSBYRÅN AVDELNINGSVIS

Osby-Jonstorp 1:3             2016-07-07Datum:ÄNGELHOLM
12-6-0015/00Körningsnr:

00001000 RES NRSKIFTEKARTA NR

MÅL-ÄGO- NUVÄRDENETTOINTÄKT (Första tre åtg-tillf.)VOLYMAREAL HKLRESAVD
KOD totaltSLAG (ej förv.k)NRNR (angivna med aktuella tidpunkter)

krkrårkrårkrårm3skha

PGSkog  153384   -3600 15  -15300  2  125872  0  2930,90 S2 00001
PGSkog  217841  158796 15   29058  7   35787  0  4311,70 G1 00002
PGSkog  5818   -1200 25    2949 15    1568  2   330,30 G1 00003
PGSkog  57284   55659 25    7213 15    5791  2   980,70 G1 00004
PGSkog  22439    8830 35    4414 25     442  2   300,40 G1 00005
PGSkog  -4802   -3984 15  -16932  2    3205  0   401,20 S3 00006
PGSkog  269450   -9599 25  219691 15   47056  0  5642,50 G1 00007
PGSkog  11307    -800 15   -3400  2   10937  0   400,20 S2 00008
PGSkog  309309  118961 35   56992 25    7874  2  4315,50 G1 00009
PFSkog  78390   -2400 15  -10200  2   65012  0  1890,60 S2 00010
PGSkog  289769  117081 35   53708 25    7360  2  4175,00 G1 00011
PGSkog  12442    8783 65   -2400 25   10419 15   630,60 G2 00012
PGSkog  88255   27016 35    7581 25   -8400  2    02,10 R2 00013
PGSkog  163055   -4000 15  -17000  2  132485  0  3201,00 S2 00014
PGSkog  210998   23664 45   -4800 15  191483  7  4321,20 S1 00015
PGSkog  137382   45308 35   11219 25  -13160  0    03,50 R2 00016
PGSkog  48912   12951 35   -6400 15  -27200  2    01,60 K1 00017
PGSkog  44362   33963 25    6610 15    8466  2  1020,60 G1 00018
PGSkog  22570   -2000 15   -8500  2   16797  0   700,50 G2 00019
PGSkog  6333   -1200 15   -5100  2    5284  0   270,30 G2 00020
PGSkog  187552   -4000  7  -17000  2  144427  0  3201,00 S2 00021
PGSkog  95939   11872 45   -2408 15   83599  7  1870,70 S2 00022
PGSkog  148634   40130 25   15791 15   13173  0  2652,30 G1 00023
PGSkog  29455   15432 45    8298 35   -2800  2    00,70 R2 00024
PGSkog  7287    4344 55   -2000 15    1748  7   480,50 G2 00025
PGSkog  303199  310220 25   54444 15   58108  2  5402,40 G1 00026
PGSkog  29369    2210 25   -4004  2    7828  0   201,10 R2100027
PGSkog  764065   23310 35  -15996 15  681798  7 15204,30 S2 00028
PGSkog  -4178   -2408 15  -10234  2     814  0   180,70 G2 00029
PGSkog  60644   18372 35    8406 25     628  2  1281,60 G1 00030
PGSkog  608694  126174 15   46898  7   69667  0 12665,80 G1 00031
PGSkog  11026    9696 85   -4800 35   21896 25  1261,20 G1 00032
PGSkog  418382   -8832  7  -37536  2  323161  0  7622,30 S1 00033
PGSkog  217944   78069 35   33982 25  -20352  0    05,30 R2 00034
PGSkog  90981   83012 25   18850 15   20929  2  2371,50 G1 00035
PFSkog  204115   -7220 15  -30685  2  148935  0  4781,90 S1 00036
PGSkog  8574   -1600 15   -6800  2   10016  0   580,40 G2 00037
PGSkog  24235   -2000 35   21160 25    3132  0   550,50 G1 00038
PGSkog  72086   12472 15    3832  7   11554  0  1680,80 G1 00039
PGSkog  169873   -6016 25  157299 15   22564  7  3461,60 G1 00040
PGSkog  131127   37632 25   15237 15   14798  0  3041,70 G1 00041
PGSkog  32028   -3200 25   24331 15   10325  7  1280,80 G2 00042
PGSkog  26399   -3203 25   16531 15    7335  2  1120,90 G2 00043
PGSkog  233286   83763 35   25072 25  -18816  2    04,80 R2 00044
PGSkog  20647   -7200 15  -30600  2   25941  0  2072,00 G2 00045
PGSkog  612210   76514 45  -15520 15  531093  7 12034,00 G1 00046
PGSkog  23656    -800  7   -3400  2   15032  0   380,20 S1 00047
PGSkog  141027   42263 35    9039 25  -14440  0    03,80 R2 00048
PGSkog  177305  -16340 15   90605  7  -16340  0  1844,30 K1100049
PGSkog  44147    2164 35   -2400  2   31890  0   820,60 R1100050
PGSkog  23625   -2000 15   -8500  2   22702  0   980,50 G2 00051
PGSkog  262539   -8372 25  262292 15   32530  7  5652,30 G1 00052
PGSkog  222755  143890 15   22655  7   27365  0  4091,90 G1 00053
PGSkog  96459   71569 15    9959  7   12598  2  2030,90 G1 00054
PGSkog  267981  213726 15   35319  7   35307  0  5891,90 G1 00055
PGSkog  112544  114201 25   18251 15   16349  0  2371,10 G1 00056
PGSkog  314602   -6400  7  -27200  2  225978  0  5281,60 S2 00057
PGSkog  166793  -15996 15  -67983  2  120617  0  6964,30 G2 00058
PGSkog  50961   -1600 15   -6800  2   49389  0  1280,40 S2 00059
PGSkog  6184    9029 55   -4400 15   -7367  7    01,10 R2 00060
PFSkog  60767   -6400 25   49674 15   21865  2  2961,60 G1 00061
PGSkog  178696   50648 25   12024 15     527  0  3413,20 G1 00062
PGSkog  58666   22628 35   15667 25   -4800  2    01,20 R2 00063
PGSkog  186785   18780 45   -5200 15  162642  7  3971,30 G1 00064
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PGSkog  131167   52962 35   23469 25  -11200  0    02,80 R2 00065
PGSkog  66997   68874 25   15289 15    7938  2  1801,20 G1 00066
PGSkog  1413   -1600 15   -6800  2    4520  0   280,50 G2 00067
PGSkog  620258  486798 15   53574  7  108842  2 13634,70 G1 00068
PGSkog  295666  -14400 15  -61200  2  289014  0 10263,60 S2 00069
PGSkog  302904   -6392  7  -27166  2  233992  0  5751,70 S1 00070
PGSkog  152741   64971 35   48089 25  -10752  0    02,80 R2 00071
PGSkog  288163   53532 15   16164  7   45975  0  6303,00 G1 00072
PGSkog  255895  183856 15   32512  7   29163  0  5182,40 G1 00073
PGSkog  367002   -7979  7  -33915  2  280967  0  7282,10 S2 00074
PGSkog  104584   95222 25   14449 15   12443  2  2031,40 G1 00075
PGSkog  52280   16476 25    5379 15    2359  0   840,70 G1 00076

  Myr   62400       0  0       0  0       0  0    010,40    00077
PGSkog  2883   -3200 15  -13600  2   10298  0   840,80 G2 00078

  Myr   4800       0  0       0  0       0  0    00,80    00079
PGSkog  126888   65855 45   33575 35  -12028  2    03,10 R1 00080
PGSkog  27463   25856 75  -12800 25   35993 15  3363,20 G2 00082
PGSkog  457375  -17112 25  395377 15   50937  2  8564,60 G1 00083
PGSkog  258806  386082 45   99536 35   70818 25    04,40 R2 00084
PGSkog  314269  -11252 25  287719 15   42974  7  6472,90 G1 00085
PGSkog  727592  -16000 15  -68000  2  605312  0 13604,00 S2 00086
PGSkog  203709   76021 35   25509 25  -15600  2    03,90 R2 00087
PGSkog  327907  315727 25   53886 15   50261  2  6643,80 G1 00088
PGSkog  31732   -1600 15   -6800  2   27207  0   640,40 S2 00089
PGSkog  101139   -4400 25   84038 15   12017  7  1981,10 G1 00090
PGSkog  29108   -3200 25   19904 15    7694  2  1320,80 G1 00091
PGSkog  56907   22700 45    9792 35   -6000  2    01,50 R1 00092
PGSkog  126142  137411 35   34942 25   15656  2  1992,10 G1 00093
PGSkog  97915   -8400 25  107915 15   20235  2  3782,10 G1 00094
PGSkog  279233  -12800 25  221593 15   69315  2  7203,20 G1 00095
PGSkog  78798   -2800 25   74990 15    9527  7  1650,70 G1 00097
PGSkog  -2229   -2800 15  -11900  2    4258  0   490,70 G2 00098
PGSkog  15179     247 45   -1200 25    9449  7   360,40 G2 00099
PGSkog  45622   12297 35    2972 25   -5700  7    01,90 K2 00100
PGSkog  53727   13454 25    4464 15    4644  2   800,80 G1 00101
PGSkog  -7206   -9200 15  -39100  2   14114  0  1962,30 G2 00102
PGSkog  117668   -4800 25   87595 15   18665  2  2341,20 G1 00103
PGSkog  647884  787438 35  155645 25   46660  2  98611,30 G1 00104
PGSkog  117145   23687 15    9454  7   18855  2  2701,00 G1 00105
PGSkog  295082   -7600 15  -32300  2  237000  0  5511,90 S2 00106
PGSkog  13832     524 55   -1500 35    9656 15   400,50 S2 00107
PGSkog  100581   31640 35    7810 25   -9216  2    02,40 R2 00108
PGSkog  54190   -6016 25   44485 15    7718  2  2031,60 G1 00109
PGSkog  17666   -3200 15  -13600  2   20551  0  1400,80 G2 00110
PGSkog  -2276   32317 35     936 25   -6000  7    01,50 K2 00111
PGSkog  36539   15099 35    1685 25  -10800  7    02,70 R1 00112
PGSkog  53430   38976 25    3817 15   -6000  2    01,50 R2 00113
PFSkog  10612   -1600 25    2648 15    1661  2   380,50 G1 00114
PGSkog  193258   76369 35   46396 25  -14000  0    03,50 R2 00115
PGSkog  162973    5829 35   -4000 15  135259  7  3051,00 S1 00116
PGSkog  95775   13804 45   -2800 15   76915  7  1890,70 G1 00117
PGSkog  3664     -67 35     873 25   -3200  2    00,80 R2 00118
PGSkog  259207   27448 45   -7600 15  220419  7  5231,90 G1 00119
PGSkog  300481   67402 25   19318 15   15902  2  3774,50 G1 00120
PGSkog  26860   12439 65   -9216 35    9190 25    02,40 R2 00121
PGSkog  93877   39588 35   17771 25   -6800  0    01,70 R2 00122
PFSkog  25511   -5632 25   -3571 15    2040  2   991,60 G1 00123
PGSkog  27036     656 45   -1800 25   14631  7   420,60 G2 00124
PGSkog  332644   39341 45   -7979 15  295530  7  6582,10 G1 00125
PGSkog  135933   -4800 15   -4800  2  104158  0  3441,60 E3 00126
PGSkog  46728   17315 35    5229 25   -4004  2    01,10 R1 00127
PFSkog  50674   -5600 15  -25629  7   29071  2  1331,40 G2 00128
PGSkog  17002   -4416 15  -18768  2   13147  0   991,20 E3 00129

  Myr   3000       0  0       0  0       0  0    00,50    00130



R04Version 4.2.1 VÄRDEBERÄKNING-BESTÅNDSMETODEN
3Sida:VÄRDERINGSBYRÅN AVDELNINGSVIS

Osby-Jonstorp 1:3             2016-07-07Datum:ÄNGELHOLM
12-6-0015/00Körningsnr:

00001000 RES NRSKIFTEKARTA NR

MÅL-ÄGO- NUVÄRDENETTOINTÄKT (Första tre åtg-tillf.)VOLYMAREAL HKLRESAVD
KOD totaltSLAG (ej förv.k)NRNR (angivna med aktuella tidpunkter)

krkrårkrårkrårm3skha

PGSkog  15680   -1600 15   -6800  2   14284  0  1000,40 S3 00131
PGSkog  6646   -4828 35  -12497 25   -4828  0    01,70 R2 00133
PGSkog  149903    2149 55   -6900 35  163540 15  4372,30 S1 00135
PGSkog  198720   69037 35  -18432  7  -78336  2    04,80 K1 00137
PGSkog  388144  -18816 15  -18816  2  263585  0 11606,40 S3 00138
PGSkog  21250   -4816 15  -20468  2    7346  0   601,40 G2 00139
PGSkog  46816    9627 25    3062 15    1916  2   600,70 G1 00141
PGSkog  63288   23451 35    7300 25   -5580  2    01,50 R2 00142
PFSkog  47805   -4400 25   17891 15   13507  2  1651,10 G2 00143
PGSkog  181742   76165 35   45005 25  -12416  0    03,20 R2 00144
PGSkog  84211   30666 35   10198 25   -7200  0    01,80 R2 00145
PFSkog  146335   40357 25   17799 15   26215  2  3842,50 G1 00146
PGSkog  65645   -3600 15   -3600  2   55044  0  2151,20 S3 00147
PGSkog  125958   54261 35   32998 25   -8372  0    02,30 R2 00148
PGSkog  45725   28309 55   -8400 15   12616  7  2732,10 G2 00149
PFSkog  94591  -12800 25   17424 15   27717  2  4963,20 G2 00150
PGSkog  471380   -8800  7  -37400  2  349523  0  8142,20 S2 00151
PGSkog  294075   10492 35   -7200 15  244374  7  5581,80 G1 00152
PFSkog  75901   -2800 15  -11900  2   54499  0  1860,70 S2 00153
PGSkog  20538   -2000 15   -9153  7   15930  2   830,50 G2 00154
PGSkog  234177   -9009 15   -9009  2  174539  0  6913,30 S3 00155
PGSkog  291464   -6400 15  -29291  7  236414  2  5441,60 S2 00156
PGSkog  585033  -16800 25  558163 15   99314  7 11974,20 G1 00157
PGSkog  58442   34007 25    3341 15   -7600  0    02,00 R2 00158
PGSkog  25612   -1200 15   -1200  2   22075  0   840,40 S3 00159
PGSkog  62996   16851 25    5246 15    4072  0  1080,90 G1 00160
PGSkog  19078   -2400 15  -10200  2   12151  0   540,60 G2 00161
PGSkog  238226   31552 45   -6400 15  199963  7  4961,60 G1 00162
PGSkog  5477    4271 35    1437 25   -1200  0    00,30 R2 00163
PGSkog  949600  -24000 25  902814 15  143544  7 19206,00 G1 00164
PGSkog  258254   -7979 25  239601 15   42613  7  5192,10 G1 00165
PGSkog  29876   -4800 15  -20400  2   34208  0  1921,20 G2 00166
PGSkog  64928   65035 25   11969 15   16391  2  2101,20 G1 00167
PGSkog  69876   -5600 25   49628 15   15392  2  2521,40 G2 00168
PGSkog  242058   -8369 15   -8369  2  199136  0  8233,10 S3 00169
PGSkog  284272  -10000 25  217623 15   53485  0  5752,50 G1 00171
PFSkog  78340   -2408  7  -10234  2   52379  0  1410,70 S2 00172
PGSkog  33096   38506 35    7241 25   -3600  0    00,90 R2 00173
PGSkog  20982    6343 25    2182 15    1276  2   300,30 G1 00174
PGSkog  79890   22370 25    8435 15    4401  2  1201,40 G1 00175
PGSkog  334108   -6400  7  -27200  2  265108  0  5361,60 S2 00176
PGSkog  64096   -2400 15  -10200  2   54463  0  1440,60 S1 00177
PGSkog  265355   -7200 15  -30600  2  210327  0  5041,80 S2 00178
PGSkog  6348   -2816 15  -11968  2    3890  0   350,80 G1 00179

25185705SUMMA TOTALT 336,00

För hela objektet tillkommer ALLMÄNNA OMKOSTNADER
    15740(FÖRVALTNINGSKOSTNADER) kr/år



PRISSTATISTIK PÅ SKOGSFASTIGHETER

Under tidsperioden: 2013-2016 1(1)

Skog
Hässleholm Gravaröd 1:7, Skälsböke 1:19, Skälsböke 1:10 41 32 8 223 257 6,8 107 800 420 2015-03-31
Hässleholm Röshult 1:12, 1:17 65 57 11 715 206 7,9 125 300 609 2015-10-21
Hässleholm Vittsjö 3:556 21 18 3 650 203 7,9 108 000 534 2013-04-29
Hässleholm Brunnshult 1:11 58 54 10 166 188 9,2 116 667 620 2013-07-09
Hässleholm Vittsjö 3:555 77 62 10 908 175 100 675 574 2013-01-25
Hässleholm Furutorp 2:1 160 96 16 521 172 6,1 96 094 558 2013-05-03
Hässleholm Hässleberga 2:2 26 22 3 637 162 8,4 96 875 597 2013-12-03
Hässleholm Södra Essestorp 2:1 103 84 13 270 159 9,2 93 978 593 2014-09-01
Hässleholm Ranseröd 2:9 11 9 1 250 140 80 899 576 2013-03-13
Hässleholm Ristorpet 1:10 49 41 5 272 129 7,2 71 700 557 2015-04-29
Hässleholm Lehult 1:11 22 19 1 939 102 85 500 838 2015-12-18
Hässleholm Skälsböke 1:12, 1:24, 1:27, 1:33 28 19 1 788 94 5,9 92 400 982 2014-12-16
Hässleholm Stora Tockarp 1:5, 1:7 1:14 47 36 2 900 80 65 000 810 2013-09-20
Hässleholm Lehult 1:23 67 52 3 430 66 5,7 62 620 948 2014-04-01
Kristianstad Venestad 21:3 168 166 39 481 238 10,1 132 300 556 2016-01-23
Kristianstad Södra Mjönäs 8:1 174 154 31 259 203 7,9 94 100 464 2016-01-07
Kristianstad Norra Mjönäs 6:3 del av 22 22 4 270 194 8,6 100 000 515 2015-04-10
Kristianstad Örsnäs 1:3 69 61 10 000 163 7,5 81 566 500 2013-08-02
Kristianstad Vånga 83:1 52 49 7 244 148 8,8 104 100 704 2015-04-27
Kristianstad Abullaberga 1:4 31 19 2 733 148 5,9 116 200 787 2015-01-29
Kristianstad Djurröds-Harastorp 1:29 102 82 10 018 122 5,9 61 754 506 2013-12-09
Osby Vesljunga 1:4 141 129 23 647 183 8,1 84 000 461 2013-07-01
Osby Vesljunga 1:39 17 16 2 902 181 5,1 112 500 620 2015-06-11
Osby Kylen 3:6, 3:9 44 41 6 600 161 7,7 78 000 484 2014-11-06
Osby Kulhult 1:1 195 146 21 411 146 8,5 77 428 529 2013-03-28
Osby Mörkhult 3:1 29 23 1 940 84 8,9 73 043 866 2013-07-12
Osby Östra Flyboda 1:78 39 39 1 466 38 8,6 65 000 1 739 2013-10-10
Älmhult Ön 4:1 del av 32 30 2 831 94 7,8 51 300 544 2013-06-06
Älmhult Sänneshult 6:2 19 19 3 415 184 7,1 96 800 527 2013-10-17
Älmhult Linderås 1:6 64 59 4 505 77 6,7 53 100 689 2014-04-29
Älmhult Brommeshult 4:1, Horssjön 1:24, 1:25, 1:26 77 63 6 213 99 7 50 500 512 2014-12-10
Älmhult Gårdstaköp 1:15 68 63 6 514 103 8 57 900 560 2015-08-31
Älmhult Amundshylte 1:10 85 65 7 875 122 6,3 49 500 406 2013-11-28
Älmhult Linnefälle 2:2 73 62 8 610 140 7,7 69 200 495 2014-07-11
Älmhult Linnefälle 1:9, Idekulla 1:4 108 94 12 570 134 8,2 66 500 495 2014-07-28
Älmhult Uthövdan 1:2 104 97 13 968 144 8,3 74 200 515 2014-08-01
Älmhult Sännesholma 2:1, Ulvberga 1:10 193 137 18 766 137 7,4 75 000 548 2014-12-23
Älmhult Snärshult 1:3 160 145 21 599 149 8,3 72 700 488 2014-04-11
Älmhult Sköldsbygd 1:21 31 14 2 191 158 6,6 69 000 438 2014-05-13
Älmhult Vare 3:10 90 89 7 113 80 7 44 400 555 2015-04-21
Älmhult Truvedstorp 1:3 103 103 15 748 153 7,3 54 400 356 2014-11-07
Örkelljunga Svinstorp 1:10, Bjärabyget 3:3 22 22 3 961 180 5,5 100 000 555 2015-10-23
Örkelljunga Sonnarp 1:25 26 17 2 580 148 5,6 60 345 407 2014-07-04
Örkelljunga Fasalt 3:1 34 33 4 350 134 30 769 230 2013-12-06
Örkelljunga Värsjö 2:10 20 18 1 387 75 7,2 62 500 829 2014-09-09
Östra Göinge Haraberga 3:10 22 22 1 861 84 77 000 913 2013-05-01
Östra Göinge Lilla Björkeröd 1:2 48 44 3 540 80 7,8 55 900 695 2015-11-05

SUMMA/MEDEL 69 58 8 665 141 7,5 79 883 611

I priset/m3sk ingår jakt dock ej byggnader och jordbruksmark.
 I priset/ha åker ingår endast ren åkermark.
Sammanställningen omfattar endast objekt som varit 
ute på den öppna marknaden. Släktköp och dylikt ingår ej.

KöpedatumKr/ha 
prod.skog

Virkesf. 
M3sk

Vf/ha 
m3/ha

Kr/m3sk 
*)Kommun  fast.beteckning Total

areal ha
Bon 

m3/ha
Varav
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Villkor för värdeutlåtande 
 

Nedanstående villkor gäller för värderingar, analyser eller andra liknande uppdrag utförda av 
Värderingsbyrån, såvida ej annat framgår av värdeutlåtandet. 

 

• Värderingen omfattar den/de fastigheter som anges i värdeutlåtandet. De rättigheter och skyldigheter 
som följer med fastigheten/-erna framgår av bifogat utdrag från fastighetsdatasystemet. Uppgifter 
från FDS förutsetts vara korrekta om inga andra uppgifter framkommit från ägare/uppdragsgivare eller 
annan avseende servitut, arrende eller andra rättigheter/skyldigheter och att dessa kunnat styrkas på 
något sätt. 
 

• Information som värdeutlåtandet innehåller och som erhållits via ägare, uppdragsgivare, ombud, 
arrendator m.fl., har förutsatts vara korrekt. Detta avser t.ex. areor, ytor, hyresnivåer, kostnader m.m. 
Kontroll av lämnade uppgifter sker endast genom en rimlighetsbedömning. 
 

• Kontroll av miljöskador eller negativ miljöpåverkan på värderingsobjekt eller angränsande områden 
har ej skett. Värdeutlåtandet gäller endast under förutsättning att värderingsobjektet inte är utsatt för 
belastning från miljöskador eller i behov av sanering eller annat ansvar enligt miljöbalken. 
Värderingsmannen/Värderingsbyrån ansvarar således ej för skada som kan drabba ägare, 
uppdragsgivare eller annan till följd av att värdebedömningen blivit felaktig på grund av att 
värderingsobjektet ska saneras eller berörs av annan miljörelaterad belastning. 
 

• Beskrivning av värderingsobjekt grundar sig på en översiktlig okulär besiktning och uppfyller ej 
köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsplikt enligt 4 kap jordabalken. Något ansvar för 
dolda fel eller förhållanden i byggnadens konstruktion, rör, el, ventilation, värmesystem eller mark tas 
ej av värderingsmannen/Värderingsbyrån då endast en okulär översiktlig besiktning utförts. Ansvar för 
fel och brister i värderingsobjektet ligger således utanför värdeutlåtandet. 
 

• Värdebedömningen i värdeutlåtandet gäller vid den värdetidpunkt som angivits. 
 

• De bedömningar som gjorts via olika avkastningsmetoder för att spegla framtida utveckling är inga 
utfästelser utan endast bedömningar avseende en möjlig framtida utveckling. 
 

• Värderingsbyrån tar inget ansvar för om uppdragsgivaren använder värdeutlåtandet till annat än det 
som angivits i utlåtandet eller om utlåtandet används av annan än uppdragsgivaren. 
 

• Uppgifter om virkesförråd är endast uppskattningar och därmed behäftade med en viss felmarginal. 
Volymsuppskattning och beståndsindelning görs endast översiktligt som underlag för 
värdebedömning. 
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Besöksadress Briogatan 1
Postadress Kommunledningskontoret

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 82 97

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

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2016-09-19      

Kommunledningsstaben
Bertil Håkanson, 0479-52 81 26
bertil.hakanson@osby.se

Kommunstyrelsen

Förslag till Lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism

Dnr KS/2016:683  000

Kommunledningsstabens förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar förslag till handlingsplan.
Sammanfattning
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande 
extremism avses den våldsbejakande islamistiska miljön, den våldsbejakande 
högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande 
vänsterextremistiska autonoma miljön. 

Denna handlingsplans mål är att Osby kommun i görligaste mån blir en 
kommun fri från våld, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans och 
andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga 
relationer. 

Petra Gummeson
Kommunchef

Bertil Håkanson
Säkerhets- och beredskapssamordnare

Beslutet expedieras till:
Förvaltningen
Kommunens bolag
Säkerhets- och beredskapssamordnaren
Informationsansvarig
Akten



     
     

     
  

Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot 

våldsbejakande extremism
Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-MM-DD

KS72016:683  000
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Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. Det är utifrån 

denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas lika värde. Att värna 

demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det framtida arbetet. 

”Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska 
åsikter och idéer” (Ur Samtalskompassen. Ett vägledande material från regeringen om våldsbejakande 
extremism). Begreppet handlar med andra ord om personer och grupper som vill skada eller sätta det 
demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syften. 

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation ring alltid 112.

1 Bakgrund och definition
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en 
demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande 
extremism avses den våldsbejakande islamistiska miljön, den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-
miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön. 

De våldsbejakande extremistiska grupperna utgörs huvudsakligen av pojkar och män. Extremistiska grupper 
eller individer inom dessa grupper kan av ideologiska skäl motsätta sig jämställdhet och flickors och kvinnors 
rättigheter. Den heterosexuella kärnfamiljen betraktas som det centrala fundamentet i samhället. Flickors och 
kvinnor är i många av de våldsbejakande extremistiska grupperna en bas för fortsatt tillväxt av grupperna. 

Det är därför viktigt att det finns ett genusperspektiv i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. 
Vidare är det viktigt att normer, värderingar och attityder som samverkar och bidrar till framväxten av 
våldsbejakande politisk eller religiös extremism motverkas effektivt. 

I både vitmaktmiljön och den vänsterautonoma miljön är medelåldern låg, runt 20 till 25 år och har en 
ungdomsrörelse.

Den våldsbejakande islamistiska extremismen har däremot inte en ungdomsrörelse. Även om de flesta 
extremister som radikaliseras är unga, mellan 15 och 30 år, tenderar individerna inte att hoppa av i samma 
utsträckning som inom vitmaktmiljön och den vänsterautonoma miljön när de blir äldre.

Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och 
tendenser (Ds 2014:4)1.

2 Syfte
Syftet med handlingsplanen är:

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Osby kommun mot våldsbejakande extremism,

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism samt

- att bygga strukturer och långsiktig samverkan för hur arbetet ska bedrivas inom kommunen

1 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedepartementet.

http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873
http://www.regeringen.se/sb/d/13872/a/232873


3 Mål
Att Osby kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extremism, rasism, intolerans 

och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga relationer.

4 Genomförande
För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete delas handlingsplanen in i fyra områden; 

- generella och övergripande förebyggande insatser

- selektiva och specifika förebyggande insatser

- det indikerade och individinriktade arbetet

- det akuta arbetet

5 Generella och övergripande förebyggande insatser
Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Osby kommun. Professioner som utför de generella 

förebyggande insatserna arbetar framförallt inom förskola, grundskola, gymnasium, hälso- och sjukvård, fritids- 

och ungdomsverksamhet samt andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och 

friskfaktorer i det förebyggande arbetet. 

Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen2 och Försvarshögskolan3 visar entydigt att familjen eller 

andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det akuta arbetet gällande avhopp. Det är 

därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldrastöd utifrån premissen att rådgivande och stödjande 

samtal i föräldrarollen utgör ett grundläggande förebyggande arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga. 

5.1 Åtgärder: 
- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 

våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framförallt möjlighet att fånga upp 

individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende. Kontaktperson i detta är 

kommunens säkerhetssamordnare.

- Information om tecken och symboler ska erbjudas personal som kan komma i kontakt med aktuella 

målgrupper av samordnaren för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med syfte att 

öka möjligheten att upptäcka grupperingar och försök till rekrytering. Kontaktperson i detta är 

kommunens säkerhetssamordnare.

5.2 Selektiva och specifika förebyggande insatserna
De selektiva insatserna beskrivs som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller specifika problem. 

Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser är exempelvis skolpersonal, 

2 Säpo (2010) Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen.
3 Försvarshögskolan (2013) Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier (CATS)



socialarbetare, polis och fritidspersonal. Det tål att upprepas att Osby kommun ska beakta genusperspektivet i 

den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett fysiskt plan medan kvinnor oftast 

involveras som en stödjande funktion för de extremistiska miljöerna.

5.3 Åtgärder: 
- Under SSPF-möten mellan skola, socialtjänst, polis och fritid ska frågan kring demokratiarbete lyftas 

vid varje möte och således bli en stående punkt. 

- Kommunens kontaktperson mot den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism kommer att 

erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra uppdateringar inför personal som arbetar i 

miljöer där individer i riskzonen kan identifieras. Det gäller framförallt socialsekreterare, skol- och 

fritidspersonal. Informationen kommer att gå ut via verksamhetsträffar samt arbetsplatsträffar och 

kompetensutvecklingsdagar inom skolan. 

- Inkommen information ska kontinuerligt diskuteras i Rådet för trygghet och hälsa. 

- Föreningarnas roll i det förebyggande arbetet är central och ska tas tillvara.

5.4 Indikerade individinriktade insatser
Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbeteende. 

Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med individer som uppvisar ett 

riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbetare, områdespoliser, kuratorer, 

ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt med framförallt ungdomar. 

5.5 Åtgärder:
- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett riskbeteende 

bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Ett första steg är att använda Samtalskompassen4 

som är framtagen av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta vem de ska 

kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid misstanke om involvering i 

våldsbejakande extremistiska rörelser ska alltid Polisen kontaktas på 114 14 eller 112 vid akut läge. Se 

kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bifogad bilaga. För att berörd personal ska ha 

kännedom om vilka personer som ska kontaktas sprids information via kommunens hemsida samt i 

samband med utbildningar och andra informationstillfällen.

- Om individen som oron rör sig om är under 18 år ska en orosanmälan som alltid göras till socialtjänsten. 

4 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/

http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/
http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/


6 Akuta situationer

6.1 Vid akuta situationer ska alltid polisen kontaktas på 112.
Röda Korset bemannar en nationell stödtelefon5 mot våldsbejakande extremism med telefonnummer 020-100 

200. Telefonen är bemannad på vardagar kl 9.00-15.00 resten av tiden finns en telefonsvarare där man kan 

lämna meddelande och sedan bli uppringd. Syftet med stödlinjen är främst att stödja anhöriga till individer som 

är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer. Stödlinjen fungerar även som en kopplingscentral som slussar 

vidare till aktörer på lokal nivå. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Osby kommun ska 

telefonnumret spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informationsträffar samt via 

kontaktpersonen mot den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. 

7 Avhopparverksamhet
I Malmö finns Konsultationsteamet - Stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig som har kontakt 

med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT Fryshuset som arbetar med individer 

som vill lämna nationella rörelser. 

5 http://www.samordnarenmotextremism.se/stodtelefon/ 

http://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Kris--sakerhet/Stod-for-avhoppare.html
http://www.exit.fryshuset.se/
http://www.samordnarenmotextremism.se/stodtelefon/


8 Kontaktuppgifter
Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14.

Titel Telefonnummer Mail
Kommunpolis Osby 
kommun

Staffan Käll

Kontaktas alltid vid 
misstanke om 
involvering i 
våldsbejakande 
extremism.

010-562 21 28
070-301 24 89

staffan.kall@polisen.se

Osby kommun Växeln 0479-528 000
Säkerhets- och 
beredskapssam-
ordnare 

Kontaktperson mot 
den nationella 
samordnaren mot 
våldsbejakande 
extremism

0479-528 126
070-931 81 26

bertil.hakanson@osby.se

Mottagnings-
sekreterarna i 
försörjningsstödet

Hjälp och stöd till 
familjer eller 
enskilda som lever i 
eller har upplevt 
våld i nära relation.

0479-528 189

Familjehuset Social rådgivning 
samt 
föräldrautbildning.

0479-528 596
0479-528 597

Barn- och 
familjeenheten

Ställa frågor 
gällande oro för 
barn och ungdomar 
(0-17 år och/eller 
göra anmälan om 
oro för barn eller 
ungdom under 18 
år).

1:e socialsekr
0479-528 165
Reception
0479-528 189

Sociala jouren Ger hjälp med 
akuta sociala frågor 
på kvällar, nätter 
och helger.

044-775 78 78

EXIT Fryshuset 
Stockholm

Projekt som stödjer 
de som vill lämna 
nationella rörelser. 
EXIT Fryshuset kan 
konsulteras. 

08-691 76 00 exit@fryshuset.se

Konsultationsteamet – 
Stöd för avhoppare 
(Malmö)

Konsultativt team 
som finns 
tillgängligt för 
rådgivning.

040-34 05 50
0709-42 38 35

konsultationsteamet@malmo.se 

Röda Korset 
stödtelefon

Stödtelefonen 
upprättad av den 
nationella 
samordnaren mot 
våldsbejakande 
extremism.

020-100 200

Förslag på föreläsare
(På rekommendation)

Religionsvetarna
Andreas Ring
Christoffer Edling

http://religionsvetarna.se/
http://www.radikalisering.se/
http://www.soc.lu.se/christofer-edling 

mailto:staffan.kall@polisen.se
mailto:bertil.hakanson@osby.se
mailto:exit@fryshuset.se
mailto:konsultationsteamet@malmo.se
http://religionsvetarna.se/
http://www.radikalisering.se/
http://www.soc.lu.se/christofer-edling
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Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunledningskontoret

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 Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1 (2)

Datum
2016-09-30      

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson

Osbybostäder AB (556483-4751), ändring av bolagsordning samt 
tillägg till gällande ägardirektiv
Dnr KS/2016:433    003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

1. Kommunen begär som ägare av Osbybostäder AB att styrelsen i bo-
laget snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett 
förslag till ändring i bolagsordningen och ett tillägg till gällande 
ägardirektiv.

2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för att bilagda 
utkast till bolagsordning, daterat den 30 september 2016, antas.

3. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på 
den extra bolagsstämman i Osbybostäder AB rösta för följande 
ändringar i gällande ägardirektiv för Osbybostäder AB. 

a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”Bolagets 
årsstämma ska hållas under maj månad”.

b. Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, 
budget och uppföljning” ska ha följande lydelse, ”Bolaget 
ska till kommunen, senast den 15 februari årligen, lämna de 
uppgifter som av kommunledningskontorets ekonomiavdel-
ning bedöms nödvändiga för kommunens upprättande av 
årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redo-
visning samt för att kommunfullmäktige ska kunna lämna 
uppdrag till ombudet vid bolagets årsstämma vad veder-
börande ska föreslå och rösta för beträffande fastställelse 
av resultaträkning och balansräkning, eventuell utdelning på 
kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvars-
frihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktör-
en. Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och del-
årsrapport lämnas till kommunstyrelsen. Tider för över-
lämnande av dessa och övriga ekonomiska uppgifter be-
stäms av kommunledningskontorets ekonomiavdelning”.

Petra Gummeson Benny Nilsson
Kommunchef Kanslichef



Osby kommun
Datum
2016-09-30

     
     

Sida
2(2)

Beslutsunderlag
Utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB, daterad den 30 september 
2016.
Tjänsteskrivelse ”Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybo-
städer AB (556483-4751)”, daterad den 30 september 2016, från kommunchef 
Petra Gummeson och kanslichef Benny Nilsson



Dnr KS/2016:433    003

Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)

§ 1 Firma och § 2 Säte
Ingen förändring föreslås.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för ett bolags verksamhet anger vad bolaget ska ägna sig åt.

I första stycket föreslås en ytterligare exemplifiering av föremålet för bolagets verksamhet.

Andra stycket föreslås strykas i sin helhet eftersom vad som anges där är självklarheter och 
följer av gällande lagstiftning och rättspraxis.

Tredje och fjärde stycket föreslås läggas till dels för att det s.k. verksamhetskriteriet1 i reg-
lerna2 om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är 
fristående från kommunen ska anses vara uppfyllt, dels för att bolaget på aktiebolagsrättslig 
grund gentemot sin ägare ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas. Detta tillägg är 
dock inte att jämställa med ett tilldelningsbeslut. Ägaren, den upphandlande myndigheten, 
måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst/vissa uppdrag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med ett bolags verksamhet anger syftet med verksamheten.

Första stycket föreslås förändras dels i enlighet med det förslag till bolagsordning för ett 
kommunalt bostadsaktiebolag som Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram tillsammans, dels för att ytterligare 
förtydliga bolagets allmännyttiga syfte.

I andra stycket har dels kravet på att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per, i enlighet med vad som anges i 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolag, dels den kommunala befogenhet, lokaliseringsprincipen som utgör ramen för 
bolagets verksamhet angetts. Observera att det anges att verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer inte grunder. Affärsmässiga principer innebär bland annat, enligt 
SKL, att 

 kommunen ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav på bolaget, 

1 Dvs. att den eventuella verksamhet som Osbybostäder AB utför tillsammans med någon annan än Osby kommun endast är 
av marginell karaktär.
2 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.



 kommunen normalt inte ska skjuta till medel för att täcka underskott i verksamheten, 
 kommunen ska ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och räntor på lån.

Tredje stycket är endast en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Andra stycket föreslås strykas för att i stället läggas in i förslaget till en ny § 14 ”Bolagsstäm-
mans kompetens”.

§ 6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter
Rubriken föreslås ändras till en, förhoppningsvis, tydligare beskrivning av paragrafens inne-
håll.

I andra stycket föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Tredje stycket är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rätts-
praxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl infor-
mera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att 
klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet 
gentemot allmänheten m.fl.

§ 7 Aktiekapital
Ingen förändring föreslås.

§ 8 Antal aktier
Meningen som anger en akties nominella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett 
att finnas ett aktieslag i bolaget framgår en akties nominella belopp genom en jämförelse mel-
lan § 7 Aktiekapital och § 8 Antal aktier.

§ 9 Styrelse
Tredje stycket föreslås strykas i sin helhet eftersom vad som anges där är självklarheter och 
följer av gällande lagstiftning och rättspraxis.

Vad som anges i första meningen i fjärde stycket finns redan reglerat i § 4 och vad som anges 
i andra meningen i fjärde stycket är en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och 
rättspraxis.

Rubriken ”Suppleanter” föreslås tas bort och femte stycket föreslås få en, förhoppningsvis, 
förtydligande omskrivning.



§ 10 Revisorer
I såväl första som andra stycket föreslås begreppet ”ersättare” ändras till 
”revisorssuppleant”. Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i 
aktiebolagslagen (2005:551).

I övrigt föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

§ 11 Lekmannarevisor
Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 9 ovan. Det tillägg som föreslås, att 
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses ”bland kommunens egna förtroendevalda 
revisorer”, följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Begreppet ”årsstämma” föreslås ändras till ”bolagsstämma”. I aktiebolagslagen (2005:551) an-
vänds begreppet ”bolagsstämma” som ett generellt begrepp och begreppet ”årsstämma” end-
ast för den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av 
varje räkenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättel-
sen.

Det föreslås vidare dels en förenkling avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, 
dels ett förtydligande att det endast finns en (1) aktieägare i bolaget.

§ 13 Utomståendes närvarorätt på årsstämma
Den föreslagna §:en är ny och möjligheten att reglera utomståendes närvarorätt på bolags-
stämma framgår av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för rätten till närvaro kan 
regleras ytterligare, dvs. inskränkas eller utvidgas.

§ 14 Ärenden på årsstämma
I uppräkningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en föränd-
ring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsam-
mans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels 
vissa förtydliganden i punkterna 9, 10, 11 och 12.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens
Den föreslagna §:en är ny och viktig för att säkerställa att det s.k. kontrollkriteriet3 i reglerna4 
om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristå-
ende från kommunen är uppfyllt. Förslaget kan verka överlappa § 5 ”Kommunfullmäktiges 
rätt att ta ställning”. Den sistnämnda §:en ger dock endast ägaren rätt att genom ett internt, för 
bolaget icke bindande beslut, ge tillkänna sitt ställningstagande. Det är därför både lämpligt 
och nödvändigt att komplettera bolagsordningen med den föreslagna §:en. Den föreslagna 
uppräkningen och de angivna beloppen ska endast ses som förslag. För att bolagets verksam-
het ska kunna fungera i praktiken bör ägaren i samråd med bolaget se över dels vilka frågor 

3 Dvs. att Osby kommun utövar en kontroll över Osbybostäder AB som motsvarar den kontroll som kommunen utövar över sin 
egen förvaltning.
4 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.



som kan anses principiella och strategiska, dels vilka beloppsgränser som ska gälla för vissa 
av dessa frågor. Detta i syfte att uppfylla det s.k. kontrollkriteriet på ett ändamålsenligt sätt.

Beträffande de årligen återkommande ärendena enligt punkterna 1., 2. och 3. är avsikten att 
dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen 
med förslag till beslut till kommunfullmäktige i samband med behandlingen av kommunens 
drift- och investeringsbudget, dvs. i november månad respektive år. Kommunfullmäktige 
beslutar då dels att begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger 
samtidigt ombudet i uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

Beträffande ärendena enligt de övriga punkterna torde dessa vara av den art att de aktualiseras 
vid mer varierande tidpunkter under bolagets räkenskapsår. När de aktualiseras är avsikten att 
dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen 
med förslag till beslut till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar då dels att 
begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger samtidigt ombudet i 
uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

§ 16 Räkenskapsår
Ingen förändring föreslås.

§ 17 Firmateckning
Det föreslås en inskränkning i styrelsens möjligheter att utse firmatecknare på så sätt att sty-
relsen endast kan utse styrelseledamöter och verkställande direktören, två (2) i förening, till 
detta uppdrag.

§ 18 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning
I första stycket föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av 
kommunfullmäktige och antas av bolagsstämma om de inte strider mot viss för bolaget tving-
ande lagstiftning.

I andra stycket föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, 
t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är 
kommunstyrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

Osby den 30 september 2016

Benny Nilsson
Kanslichef
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Utkast till ny

Bolagsordning för Osbybostäder AB (556483-4751)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsord-
ning har angetts i kursiv stil och förslag till text som ska tas bort är överstruken.

§ 1
Firma

Bolagets firma är Osbybostäder AB. 

§ 2
Säte

Bolagets styrelse har sitt säte i Osby kommun, Skåne län. 

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby kommun förvärva, äga, 
uppföra, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter eller och tomträtter 
med bostäder bostadslägenheter, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva 
anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av 
dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella loka-
ler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten samt bedriva fastig-
hetsrelaterade tjänster. 

Styrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som har bedrivits av bola-
get har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet 
ska den lämna förslag om nödvändiga åtgärder till fullmäktige. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§ 4
Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska i allmännyttigt syfte, i samarbete med Osby kommun, på ett sätt som 
motsvarar allmänhetens behov, efterfrågan och önskemål främja bostadsförsörj-
ningen i Osby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget.

Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala lik-
ställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av 
kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip.
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Bolaget skall drivas efter affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid 
skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de be-
gränsningar och förutsättningar som ligger i att de skall vara långsiktiga och seri-
ösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som 
gäller för denna sektor.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till att, till 
den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till det ända-
mål för vilket bolaget bildats.

Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att 
till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit, utnyttjas till gagn för 
bostadsförsörjningen i kommunen. 

§ 5
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt, fattas. 

Vid köp eller försäljning av fastigheter krävs kommunstyrelsens godkännande.

§ 6
Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger har rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsre-
glerad sekretess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller 
författning.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de reg-
ler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförord-
ningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7
Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst tolvmiljoner (12.000.000) kronor och högst fyrtioåt-
tamiljoner (48.000.000) kronor. 

§ 8
Antal aktier

Aktie ska lyda på 10.000 kr. I bolaget ska finnas lägst tolvhundra (1.200) och högst 
fyratusenåttahundra (4.800) aktier.
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§ 9
Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter och lika många 
personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun 
för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kom-
munfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets sty-
relse.

Ansvaret för Bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen Bolagets sty-
relse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
Bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kom-
munala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av dessa direktiv. Styrelsen ska fortlöpande bedöma Bolagets ekonomiska 
situation.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och an-
svarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör (VD) utformas skrift-
ligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivs genom en VD-instruktion eller annan 
form som styrelsen finner lämplig.

Suppleanter 
För suppleanters inträde ska gälla vad som sagts i bolagsordningen. Om ingenting 
anges ska ordningen för ersättares inträde i kommunens nämnder tillämpas. 
Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. 
Suppleant ska ha närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 
Suppleant som inte tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitets-
plikt som ledamot. 

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttrande 
rätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tillämpas 
som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har samma 
tystnadsplikt och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.

§ 10
Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte med räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor 
med ersättare. Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.

Revisorns och ersättarens, i förekommande fall revisorssuppleantens, uppdrag gäl-
ler till minst till slutet av den årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs 
efter revisorsvalet och längst till slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorvalet.



Sida 4 av 5
30 september 2016

§ 11
Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, enligt § 9 ovan, utser 
kommunfullmäktige i Osby kommun två (2) lekmannarevisorer och två (2) per-
sonliga suppleanter för dessa bland kommunens egna förtroendevalda revisorer.

§ 12
Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt via e-post 
till aktieägaren tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

§ 13
Utomståendes närvarorätt på årsstämma

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Osby kommun har närvaro- och 
yttranderätt på årsstämma.

§ 14
Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. I förekommande fall, val av en (1) eller två (2) justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmanna-revisorernas granskningsrapport.
8. Beslut om

a. fastställelse av resultat- och balansräkning, 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna 
med suppleanter.

10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman bolagsstämman enligt aktie-

bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 
12. I förekommande fall, anmälan om kommunfullmäktiges beslut om styrel-

seval, val av ordförande och vice ordförande samt lekmannarevisorer med 
suppleanter.
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§ 15
Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande ärenden ska fattas av bolagsstämman.
1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre (3) 

närmaste räkenskapsåren. 
2. Fastställande av budget för verksamheten.
3. Ram för upptagande av krediter.
4. Ställande av säkerhet.
5. Bildande av bolag.
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
7. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om en miljon 

(1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per affärstillfälle.
8. Investering i fast egendom överstigande ett belopp om en miljon (1.000.000) 

kronor, exklusive mervärdesskatt.
9. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

värde om en miljon (1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per 
affärstillfälle.

10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16
Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

§ 17
Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller Vd verkställande di-
rektör, alternativt administrativa chefen, att teckna bolagets firma. Sådant bemyn-
digande får endast avse två (2) personer i förening. 

§ 18
Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämma fastställda 
ägardirektiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagsla-
gen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tving-
ande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunstyrelsen i 
Osby kommun.

Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun 
den        
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-09-30 

Sida
1(1)

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson

Besköksadress Briogatan 1
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
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

Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905), ändring av bolagsordning samt tillägg till 
gällande ägardirektiv
Dnr KS/2016:435    003
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

1. Kommunen begär, som ägare av Fjärrvärme i Osby AB, att styrelsen i bolaget 
snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ny bo-
lagsordning och en ändring av/ett tillägg till gällande ägardirektiv.

2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra 
bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för att bilagda utkast till bolags-
ordning, daterat den 30 september 2016, antas.

3. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra 
bolagsstämman i Fjärrvärme i Osby AB rösta för följande ändringar i gällande 
ägardirektiv för Fjärrvärme i Osby AB. 

a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”Bolagets årsstämma ska 
hållas under maj månad”.

b. Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, budget och 
uppföljning” ska ha följande lydelse, ”Bolaget ska till kommunen, senast 
den 15 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunlednings-
kontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upp-
rättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redo-
visning samt för att kommunstyrelsen ska kunna lämna uppdrag till om-
budet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta 
för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, even-
tuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om an-
svarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas 
till kom-munstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga 
ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets ekonomi-
avdelning”.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB, daterad den 30 september 2016.

Tjänsteskrivelse ”Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB 
(556571-3905)”, daterad den 30 september 2016, från kanslichef Benny Nilsson.

http://www.osby.se/


Dnr KS/2016:435    003

Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)

§ 1 Firma 
Ingen förändring föreslås.

§ 2 Säte
En, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning föreslås.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för ett bolags verksamhet anger vad bolaget ska ägna sig åt.

I första stycket föreslås endast några, förhoppningsvis, förtydliganden omskrivningar.

Andra och tredje stycket föreslås läggas till och är viktiga för att bolaget på aktiebolagsrätts-
lig grund gentemot sin ägare, kommunen, ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas 
av kommunen. Ägaren måste dock fatta ett särskilt beslut att tilldela bolaget ett visst/vissa 
uppdrag.

För detta bolag gäller inte reglerna om undantag från kommunens upphandlingsskyldighet ef-
tersom bolaget omfattas av lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster och inte lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med ett bolags verksamhet anger syftet med verksamheten.

I första stycket föreslås en ändring avseende de kommunalrättsliga principerna. För ett kom-
munägt aktiebolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet gäller inte någon särskild kommunal-
rättslig princip. Ett kommunägt aktiebolag som bedriver fjärrvärmeverksamhet får, trots den 
s.k. lokaliseringsprincipen1 i kommunallagen (1991:900), bedriva sin verksamhet utanför kom-
munen, om det görs i geografisk närhet till verksamheten inom kommunen och i syfte att 
uppnå en ändamålsenlig verksamhet.
I andra stycket klargörs att verksamheten enligt fjärrvärmelagen (2008:263) ska bedrivas på 
affärsmässiga grunder. Observera att det anges affärsmässiga grunder och inte principer.

1 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).
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Det föreslagna tredje stycket innebär att det klargörs att bolaget ska ha annat ändamål än att 
ge vinst till aktieägaren.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Motsvarar § 8 Fullmäktiges rätt att ta ställning i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring 
föreslås.

§ 6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter
Motsvarar § 16 Inspektionsrätt i nuvarande bolagsordning.

Första stycket föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Andra stycket är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rätts-
praxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl infor-
mera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att 
klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet 
gentemot allmänheten m.fl.

§ 7 Aktiekapital
Motsvarar § 5 Aktiekapital i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 8 Antal aktier
Motsvarar § 6 Aktiebelopp i nuvarande bolagsordning. Meningen som anger en akties nomi-
nella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett att finnas ett aktieslag i bolaget fram-
går en akties nominella belopp genom en jämförelse mellan § 7 Aktiekapital och § 8 Antal 
aktier.

§ 7 Aktier i nuvarande bolagsordning som anger att ”alla aktier skall medföra samma rätt till 
andel i bolagets tillgångar och vinst” föreslås strykas. Enligt aktiebolagslagen (2005.551) gäl-
ler detta generellt om det inte anges något annat i bolagsordningen.

§ 9 Styrelse
I första stycket föreslås ett antal, förhoppningsvis, förtydliganden. Vidare föreslås första och 
andra stycket skrivas ihop till ett stycke.
I andra stycket föreslås motsvarande skrivning som idag finns i bolagsordningen för ett an-
nat av kommunen helägt aktiebolag, Osbybostäder AB, angående styrelsens ansvar att utar-
beta och anta en arbetsordning respektive en VD-instruktion.

I tredje stycket föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydliganden avseende styrelsesupplean-
terna.
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§ 10 Revisorer
Motsvarar § 10 Revisorer i nuvarande bolagsordning. 

I såväl första som andra stycket föreslås begreppet ”ersättare” ändras till ”revisorssupple-
ant”. Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i aktiebolagslagen (2005:551). 
I övrigt föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydligande omskrivningar.

§ 11 Lekmannarevisor
Motsvarar § 11 Lekmannarevisorer i nuvarande bolagsordning. 

Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 10 ovan. Det tillägg som föreslås, att 
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses ”bland kommunens egna förtroende-
valda revisorer”, följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Motsvarar § 12 Kallelse i nuvarande bolagsordning. 

Det föreslås dels att skrivningen att bolagsstämma ska hållas i Osby stryks, dels en förenkling 
avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, dels ett förtydligande att det endast finns 
en (1) aktieägare i bolaget.

§ 13 Utomståendes närvarorätt på årsstämma
Den föreslagna §:en är ny och möjligheten att reglera utomståendes närvarorätt på bolags-
stämma framgår av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för rätten till närvaro kan 
regleras ytterligare, dvs. inskränkas eller utvidgas.

§ 14 Ärenden på årsstämma
Motsvarar § 15 Bolagsstämma i nuvarande bolagsordning.

Begreppet ”bolagsstämma” föreslås ändras till ”årsstämma”. I aktiebolagslagen (2005:551) an-
vänds begreppet ”bolagsstämma” som ett generellt begrepp och begreppet ”årsstämma” för 
den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje rä-
kenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

I uppräkningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en föränd-
ring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsam-
mans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels 
vissa förtydliganden i punkterna 9, 10 och 12.
§ 15 Bolagsstämmans kompetens
Den föreslagna §:en är ny. Förslaget kan verka överlappa § 5 ”Kommunfullmäktiges rätt att ta 
ställning”. Den sistnämnda §:en ger dock endast ägaren rätt att genom ett internt, för bolaget 
icke bindande beslut, ge tillkänna sitt ställningstagande. Det är dock både lämpligt och nöd-
vändigt att komplettera bolagsordningen med den föreslagna § 15 i syfte att säkerställa kom-
munens kontroll över bolaget. Den föreslagna uppräkningen ska endast ses som exempel. För 
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att bolagets verksamhet ska kunna fungera i praktiken bör ägaren i samråd med bolaget se 
över vilka frågor som kan anses principiella och strategiska.

Beträffande de årligen återkommande ärendena enligt punkterna 1., 2. och 3. är avsikten att 
dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen 
med förslag till beslut till kommunfullmäktige samband med behandlingen av kommunens 
drift- och investeringsbudget, dvs. i november månad respektive år. Kommunfullmäktige 
beslutar då dels att begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger 
samtidigt ombudet i uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

Beträffande ärendena enligt de övriga punkterna torde dessa vara av den art att de aktualiseras 
vid mer varierande tidpunkter under bolagets räkenskapsår. När de aktualiseras är avsikten att 
dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen 
med förslag till beslut till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar då dels att be-
gära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger samtidigt ombudet i upp-
drag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

§ 16 Räkenskapsår
Motsvarar § 13 Räkenskapsår i nuvarande bolagsordning. En, förhoppningsvis, förtydli-
gande omskrivning föreslås.

§ 17 Firmateckning
Motsvarar § 14 Firmateckning i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 18 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning
Motsvarar § 17 Ändringsförbehåll i nuvarande bolagsordning.

I första stycket föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av 
kommunfullmäktige och antas av bolagsstämma om de inte strider mot viss för bolaget tving-
ande lagstiftning eller bolagsordningen.

I andra stycket föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, 
t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är kommun-
styrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

§ 18 Hembud i nu gällande bolagsordning föreslås tas bort i sin helhet. Detta i anledning av 
att hembud, dvs. ett erbjudande, om att köpa aktier i bolaget, riktat till person som har för-
köpsrätt inte torde vara aktuellt i ett av Osby kommun helägt bolag.

Osby den 30 september 2016
Benny Nilsson
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Utkast till ny

Bolagsordning för Fjärrvärme i Osby AB (556571-3905)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsord-
ning har angetts i kursiv stil och förslag till text som ska tas bort är överstruken.

§ 1
Firma

Bolagets firma är Fjärrvärme i Osby AB. 

§ 2
Säte

Bolagets styrelse skall ha har sitt säte i Osby kommun, Skåne län. 

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall har till föremål för sin verksamhet ha att inom i huvudsak Osby 
kommun, eller i dess geografiska närhet, bedriva energiproduktion, värmedistri-
bution, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforder-
lig omfattning anskaffa och äga anläggningar, och förvalta fast och lös egendom 
samt äga aktier och andelar inom energisektorn.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.

§ 4
Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i samarbete med Osby kommun främja 
fjärrvärmeverksamhet inom i huvudsak Osby kommun.

Bolagets syfte är att med tillämpning av kommunal likställighetsprincip främja 
distribution av fjärrvärme inom Osby kommun.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun till att, till 
den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till det ända-
mål för vilket bolaget bildats.

§ 5
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt, fattas.
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§ 6
Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger har rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäl-
ler dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sek-
retess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller författning.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de reg-
ler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförord-
ningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7
Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst sjuhundrafemtiotusen (750.000) kronor och högst två-
miljonertvåhundrafemtiotusen (2.250.000) kronor. 

§ 8
Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst sjuhundrafemtio (750) och högst tvåtusentvåhundrafem-
tio (2.250) aktier.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

§ 9
Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst sju (7) ledamöter med och lika 
många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman årsstämma som följer närm-
ast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäk-
tige. Kommunfullmäktige utser också för samma tid en ordförande och en vice 
ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och an-
svarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör utformas skriftligt 
och riktlinjer för verkställande direktörens arbete beskrivs genom en VD instruk-
tion eller annan form som styrelsen finner lämplig.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttrande 
rätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tilläm-
pas som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har 
samma tystnadsplikt och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.

§ 10
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Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte med räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor 
med en ersättare. Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.

Revisorns och ersättarens, i förekommande fall revisorssuppleantens, uppdrag gäl-
ler minst till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebo-
lagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet årsstämma 
som hålls efter revisorsvalet och längst till slutet av den årsstämma som hålls un-
der det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorvalet.

§ 11
Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelsen, enligt § 9 ovan, ska 
utser kommunfullmäktige i Osby kommun två (2) en (1) lekmannarevisorer med 
två (2) personliga ersättare och en (1) personlig suppleant för denna bland kommu-
nens egna förtroendevalda revisorer.

§ 12
Kallelse till årsstämma

Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Osby, årsstämma skall ska ske ge-
nom brev med posten alternativt via e-post till aktieägaren tidigast fyra (4) och 
senast två (2) veckor före stämman.

§ 13
Utomståendes närvarorätt på årsstämma

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Osby kommun har närvaro- och 
yttranderätt på årsstämma.

§ 14
Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. I förekommande fall val av en (1) eller två (2) justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannare-

visorernas granskningsrapport.
8. Beslut om

a. fastställande av resultat- och balansräkning, 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant.
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10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant. 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 
12. I förekommande fall, anmälan om kommunfullmäktiges i Osby kommun 

beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lek-
mannarevisor med suppleant.

§ 15
Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande ärenden ska fattas av bolagsstämman.
1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre (3) 

närmaste räkenskapsåren. 
2. Fastställande av budget för verksamheten.
3. Ram för upptagande av krediter.
4. Ställande av säkerhet.
5. Bildande av bolag.
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
7. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om en miljon 

(1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per affärstillfälle.
8. Investering i fast egendom överstigande ett belopp om en miljon (1.000.000) 

kronor, exklusive mervärdesskatt.
9. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

värde om en miljon (1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per af-
färstillfälle.

10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16
Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 17
Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i 
förening.

§ 18
Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämma fastställda 
ägardirektiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagsla-
gen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tving-
ande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Osby kommun.
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Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäk-
tige i Osby kommun.

Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun 
den        
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-09-30 

Sida
1(1)

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson

Besköksadress Briogatan 1
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
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

Industrihus i Osby AB (556414-8177), ändring av bolagsordning samt tillägg 
till gällande ägardirektiv
Dnr KS/2016:434    003
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta

1. Kommunen begär, som ägare av Industrihus i Osby AB, att styrelsen i bolaget 
snarast kallar till en extra bolagsstämma för att behandla ett förslag till ändring i 
bolagsordningen och ett tillägg till gällande ägardirektiv.

2. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra 
bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för att bilagda utkast till bolags-
ordning, daterat den 30 september 2016, antas.

3. Kommunens ombud och ersättare för ombudet får i uppdrag att på den extra 
bolagsstämman i Industrihus i Osby AB rösta för följande ändringar i gällande 
ägardirektiv för Industrihus i Osby AB. 

a. Punkt 3 Årsstämma ska ha följande lydelse, ”Bolagets årsstämma ska 
hållas under maj månad”.

b. Första stycket i punkt 10.3 Kommunal koncernredovisning, budget och 
uppföljning” ska ha följande lydelse, ”Bolaget ska till kommunen, senast 
den 15 februari årligen, lämna de uppgifter som av kommunlednings-
kontorets ekonomiavdelning bedöms nödvändiga för kommunens upp-
rättande av årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redo-
visning samt för att kommunstyrelsen ska kunna lämna uppdrag till om-
budet vid bolagets årsstämma vad vederbörande ska föreslå och rösta 
för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, eventu-
ell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvars-
frihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
Härutöver ska budgetuppföljningsrapporter och delårsrapport lämnas 
till kom-munstyrelsen. Tider för överlämnande av dessa och övriga 
ekonomiska uppgifter bestäms av kommunledningskontorets 
ekonomiavdelning”.

Beslutsunderlag

Utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB, daterad den 30 september 2016.

Tjänsteskrivelse ”Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB 
(556414-8177)”, daterad den 30 september 2016, från kanslichef Benny Nilsson.

http://www.osby.se/


Dnr KS/2016:434    003

Kommentarer till utkast till ny bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556414-8177)

§ 1 Firma
Ingen förändring föreslås.

§ 2 Säte
Motsvarar § 7 Styrelsens säte i nuvarande bolagsordning. En, förhoppningsvis, förtydligande 
omskrivning föreslås.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet
Motsvarar § 2 Verksamhet i nuvarande bolagsordning. Föremålet för ett bolags verksamhet 
anger vad bolaget ska ägna sig åt. 

Första och andra stycket föreslås lämnas oförändrade.

Tredje och fjärde stycket föreslås läggas till dels för att det s.k. verksamhetskriteriet1 i reg-
lerna2 om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är 
fristående från kommunen, dels för att bolaget på aktiebolagsrättslig grund gentemot sin ägare 
ska bli bundet att utföra de uppdrag bolaget tilldelas. Detta tillägg är dock inte att jämställa 
med ett tilldelningsbeslut. Ägaren, den upphandlande myndigheten, måste särskilt besluta att 
tilldela bolaget ett visst/vissa uppdrag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Motsvarar § 3 Ändamål i nuvarande bolagsordning. Ändamålet med ett bolags verksamhet 
anger syftet med verksamheten.

Första stycket föreslås förändras dels för att tydliggöra kravet, enligt lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter, att verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder, dels 
för att ange den kommunala befogenhet, lokaliseringsprincipen, som utgör ramen för bolagets 
verksamhet. Observera att det i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter anges att 
verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga grunder inte principer.

1 Dvs. att den eventuella verksamhet som Osbybostäder AB utför tillsammans med någon annan än 
Osby kommun endast är av marginell karaktär.
2 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.
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Andra stycket är nytt och här föreslås ett förtydligande innebärande att om bolaget avser att 
förvalta och tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter ska denna verksamhet bedri-
vas utan vinstsyfte.

Tredje stycket är nytt och den föreslagna texten innebär att det klargörs att bolaget helt eller 
delvis ska ha annat ändamål än att ge vinst till aktieägaren.

§ 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Motsvarar § 16 i nuvarande bolagsordning.

§ 6 Rätt att ta del av handlingar/uppgifter
Motsvarar § 15 Inspektionsrätt i nuvarande bolagsordning.

I första stycket föreslås en, förhoppningsvis, förtydligande omskrivning.

Andra stycket är i och för sig en självklarhet och följer av gällande lagstiftning och rätts-
praxis. Detta till trots torde det finnas anledning att ha med detta stycke i syfte att såväl infor-
mera/upplysa allmänheten och/eller andra med intresse av insyn i bolagets verksamhet som att 
klargöra ägarens självklara inställning till transparens avseende bolaget och dess verksamhet 
gentemot allmänheten m.fl.

§ 7 Aktiekapital
Motsvarar § 14 i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 8 Antal aktier
Motsvarar § 5 Aktiebelopp i nuvarande bolagsordning. Meningen som anger en akties nomi-
nella belopp föreslås strykas. Eftersom det bara är avsett att finnas ett aktieslag i bolaget fram-
går en akties nominella belopp genom en jämförelse mellan § 7 Aktiekapital och § 8 Antal 
aktier.

§ 9 Styrelse
Motsvarar § 6 Styrelsens sammansättning i nuvarande bolagsordning. 

I första stycket föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydligande omskrivningar.

I andra stycket föreslås motsvarande skrivning som idag finns i bolagsordningen för ett an-
nat av kommunen helägt aktiebolag, Osbybostäder AB, angående styrelsens ansvar att utar-
beta och anta en arbetsordning respektive en VD-instruktion.

I tredje stycket föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydliganden avseende styrelsesupplean-
terna.

§ 10 Revisor
Motsvarar § 8 Revisorer i nuvarande bolagsordning. 
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I såväl första som andra stycket föreslås begreppet ”ersättare” ändras till ”revisorssupple-
ant”. Detta i anledning av att det sistnämnda begreppet används i aktiebolagslagen (2005:551). 
I övrigt föreslås vissa, förhoppningsvis, förtydligande omskrivningar.

§ 11 Lekmannarevisor
Motsvarar § 9 Lekmannarevisorer i nuvarande bolagsordning. 

Beträffande begreppet suppleant se kommentaren till § 10 ovan. Det tillägg som föreslås, att 
lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utses ”bland kommunens egna förtroende-
valda revisorer”, följer av 3 kap. 17 § kommunallagen (1991:900).

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Motsvarar § 10 Kallelse i nuvarande bolagsordning. 

Det föreslås dels att skrivningen att bolagsstämma ska hållas i Osby stryks, dels en förenkling 
avseende hur en kallelse till bolagsstämman får ske, dels ett förtydligande att det endast finns 
en (1) aktieägare i bolaget.

§ 13 Utomståendes närvarorätt på årsstämma
Den föreslagna §:en är ny och möjligheten att reglera utomståendes närvarorätt på bolags-
stämma framgår av 7 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551). Villkoren för rätten till närvaro kan 
regleras ytterligare, dvs. inskränkas eller utvidgas.

§ 14 Ärenden på årsstämma
Motsvarar § 11 Bolagsstämma i nuvarande bolagsordning.

Begreppet ”bolagsstämma” föreslås ändras till ”årsstämma”. I aktiebolagslagen (2005:551) an-
vänds begreppet ”bolagsstämma” som ett generellt begrepp och begreppet ”årsstämma” för 
den ordinarie bolagsstämma som ska hållas inom sex (6) månader från utgången av varje rä-
kenskapsår och där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen.

I uppräkningen av vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma föreslås det dels en föränd-
ring i punkten 4, som innebär att om ordföranden och protokollföraren på årsstämman tillsam-
mans företräder samtliga aktier i bolaget behöver någon/några justeringsmän inte utses, dels 
vissa förtydliganden i punkterna 9, 10 och 12.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens
Den föreslagna §:en är ny och viktig för att säkerställa att det s.k. kontrollkriteriet3 i reglerna4 
om undantag från upphandlingsskyldighet för inköp från en enhet som formellt sett är fristå-
ende från kommunen är uppfyllt. Förslaget kan verka överlappa § 5 ”Kommunfullmäktiges 
rätt att ta ställning”. Den sistnämnda §:en ger dock endast ägaren rätt att genom ett internt, för 
bolaget icke bindande beslut, ge tillkänna sitt ställningstagande. Det är därför både lämpligt 
och nödvändigt att komplettera bolagsordningen med den föreslagna § 15. Den föreslagna 

3 Dvs. att Osby kommun utövar en kontroll över Osbybostäder AB som motsvarar den kontroll som 
kommunen utövar över sin egen förvaltning.
4 2 kap. 10a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.



4
uppräkningen ska endast ses som exempel. För att bolagets verksamhet ska kunna fungera i 
praktiken bör ägaren i samråd med bolaget se över vilka frågor som kan anses principiella och 
strategiska. Detta i syfte att uppfylla det s.k. kontrollkriteriet på ett ändamålsenligt sätt.

Beträffande de årligen återkommande ärendena enligt punkterna 1., 2. och 3. är avsikten att 
dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen 
med förslag till beslut till kommunfullmäktige samband med behandlingen av kommunens 
drift- och investeringsbudget, dvs. i november månad respektive år. Kommunfullmäktige 
beslutar då dels att begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger 
samtidigt ombudet i uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

Beträffande ärendena enligt de övriga punkterna torde dessa vara av den art att de aktualiseras 
vid mer varierande tidpunkter under bolagets räkenskapsår. När de aktualiseras är avsikten att 
dessa ärenden, efter initiativ från styrelsen, ska tas upp för beredning av kommunstyrelsen 
med förslag till beslut till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar då dels att 
begära att styrelsen i bolaget kallar till en extra bolagsstämma och ger samtidigt ombudet i 
uppdrag hur vederbörande ska rösta på denna extra bolagsstämma.

§ 16 Räkenskapsår
Motsvarar § 12 Räkenskapsår i nuvarande bolagsordning. En, förhoppningsvis, förtydli-
gande omskrivning föreslås.

§ 17 Firmateckning
Motsvarar § 13 Firmateckning i nuvarande bolagsordning. Ingen förändring föreslås.

§ 18 Ägardirektiv och ändring av bolagsordning
Motsvarar § 16 Ändringsförbehåll i nuvarande bolagsordning.

I första stycket föreslås ett förtydligande att bolaget ska följa de ägardirektiv som föreslås av 
kommunfullmäktige och antas av bolagsstämma om de inte strider mot viss för bolaget tving-
ande lagstiftning eller bolagsordningen.

I andra stycket föreslås, för att underlätta vid bagatellartade ändringar i bolagsordningen, 
t.ex. om det görs någon redaktionell ändring i aktiebolagslagen (2005:551), att det är kommun-
styrelsen som ska godkänna ändring av bolagsordningen.

§ 14 Hembud i nu gällande bolagsordning föreslås tas bort i sin helhet. Detta i anledning av 
att hembud, dvs. ett erbjudande, om att köpa aktier i bolaget, riktat till person som har för-
köpsrätt inte torde vara aktuellt i ett av Osby kommun helägt bolag.

Osby den 30 september 2016

Benny Nilsson
Kanslichef
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Utkast till ny

Bolagsordning för Industrihus i Osby AB (556415-8177)

OBSERVERA! Förslag till ändringar/tillägg jämfört med nu gällande bolagsord-
ning har angetts i kursiv stil och förslag till text som ska tas bort är överstruken.

§ 1
Firma

Bolagets firma är Industrihus i Osby AB. 

§ 2
Säte

Styrelsen skall ha Bolagets styrelse har sitt säte i Osby kommun, Skåne län. 

§ 3
Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, anskaffa och tillhandahålla 
lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri samt därmed 
förenlig verksamhet. 

Bolaget kan även äga andelar i OsbyTåg ekonomisk förening och på uppdrag av 
kommunstyrelsen även andelar i andra företag.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.

§ 4
Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder och med be-
aktande av den kommunala självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 
kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen för 
mindre företag inom hantverk, industri och service.

Vid förvaltning och tillhandahållande av lokaler till kommunens verksamheter ska 
bolaget beakta bestämmelsen i 2 kap. 7 § kommunallagen (1991:900) om att en 
kommun får driva näringsverksamhet om den bedrivs utan vinstsyfte.

Likvideras bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun 
till att, till den del de inte motsvaras av kommunen tillskjutet kapital, användas till 
det ändamål för vilket bolaget bildats.

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Osby kommun att 
till den del de inte motsvaras av kapital kommunen tillskjutit utnyttjas för det än-
damål för vars främjande bolaget bildats. 
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§ 5
Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Osby kommun möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av 
större vikt, fattas. 

§ 6
Rätt att ta del av handlingar/uppgifter

Kommunstyrelsen i Osby kommun äger har rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäl-
ler dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sek-
retess inte för handling/uppgift som är sekretessbelagd enligt lag eller författning.

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar/uppgifter hos bolaget enligt de reg-
ler som gäller för allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförord-
ningen (1949:105) med de inskränkningar i denna rätt som framgår av offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400).

§ 7
Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst femhundratusen (500.000) kronor och högst två miljo-
ner (2.000.000) kronor. 

§ 8
Antal aktier

Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

I bolaget ska finnas lägst femhundra (500) och högst tvåtusen (2.000) aktier.

§ 9
Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter med fem (5) och lika många personliga 
suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Osby kommun för tiden från 
den ordinarie bolagsstämman årsstämma som följer närmast efter nästa att val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också för samma tid en 
ordförande och en vice ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och an-
svarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör(VD) utformas skrift-
ligt och riktlinjer för VD:s arbete beskrivs genom en VD instruktion eller annan 
form som styrelsen finner lämplig.

Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden och har närvaro- och yttrande-
rätt. Vid suppleants inträde för frånvarande ledamot ska samma ordning tilläm-
pas som gäller för Osby kommuns nämnder. Suppleant som inte tjänstgör har 
samma tystnads- och lojalitetsplikt mot bolaget som ledamot.
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§ 10
Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte med räkenskaper samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en (1) revisor, 
med en ersättare. Bolagsstämman får även utse en (1) revisorssuppleant.

Revisorns och ersättarens, i förekommande fall revisorssuppleantens, uppdrag gäl-
ler minst till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebo-
lagslagen årsstämma som hålls efter revisorsvalet och längst till slutet av den års-
stämma som hålls under det fjärde (4:e) räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 11
Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelsen, enligt § 9 ovan, skall 
utser kommunfullmäktige i Osby kommun två (2) en (1) lekmannarevisor med två 
(2) personliga ersättare och en (1) personlig suppleant för denna bland kommun-
ens egna förtroendevalda revisorer.

§ 12
Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma, som skall hållas i Osby, ska ske genom brev med pos-
ten alternativt via e-post till aktieägaren tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor 
före stämman.

§ 13
Utomståendes närvarorätt på årsstämma

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Osby kommun har närvaro- och 
yttranderätt på årsstämma.

§ 14
Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. I förekommande fall val av en (1) eller två (2) justeringsmän. 
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-re-

visorernas granskningsrapport.
8. Beslut om

a. fastställande av resultat- och balansräkning, 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen, 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med 
suppleant.
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10. I förekommande fall, val av revisor och revisorssuppleant. 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551) eller bolagsordningen. 
12. I förekommande fall, anmälan om kommunfullmäktiges i Osby kommun 

beslut om styrelseval, val av ordförande och vice ordförande samt lek-
mannarevisor med suppleant.

§ 15
Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande ärenden ska fattas av bolagsstämman.
1. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de tre (3) 

närmaste räkenskapsåren. 
2. Fastställande av budget för verksamheten.
3. Ram för upptagande av krediter.
4. Ställande av säkerhet.
5. Bildande av bolag.
6. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.
7. Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om en miljon 

(1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per affärstillfälle.
8. Investering i fast egendom överstigande ett belopp om en miljon (1.000.000) 

kronor, exklusive mervärdesskatt.
9. Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

värde om en miljon (1.000.000) kronor, exklusive mervärdesskatt, per af-
färstillfälle.

10. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 16
Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – den 31 december.

§ 17
Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två (2) personer i 
förening.  

§ 18
Ägardirektiv och ändring av bolagsordning

Bolaget ska följa av Osby kommun antagna och på bolagsstämma fastställda 
ägardirektiv om dessa inte strider mot kommunallagen (1991:900), aktiebolagsla-
gen (2005:551), denna bolagsordning eller annan för bolagets verksamhet tving-
ande lagstiftning.

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunstyrelsen i 
Osby kommun.
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Förändring av denna bolagsordning erfordrar godkännande av kommunfullmäk-
tige i Osby kommun.

Denna bolagsordning har antagits av kommunfullmäktige i Osby kommun 
den        
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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1(1)

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson

Besköksadress Briogatan 1
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
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

Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens 
bolagsstämmor
Dnr KS/2016:439    000
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta.

Bilagda ”Ombudsinstruktion”, daterad den 30 september 2016, antas.

Beslutsunderlag

Ombudsinstruktion, daterad den 30 september 2016.

Benny Nilsson
Kanslichef

http://www.osby.se/
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Datum
2016-09-30      

Kommunledningskontoret
Benny Nilsson
Dnr KS/2016:439    000

Rutiner m.m. för kommunens ombud/ersättare på de 
helägda aktiebolagens bolagsstämmor
Osby kommun är en juridisk person och ägare av de av kommunen helägda 
aktiebolagen är kommunfullmäktige. På en bolags-/årsstämma måste kom-
munen i anledning härav företrädas av ett ombud, en fysisk person. Kom-
munfullmäktige utser inför varje mandatperiod ombud och ersättare för om-
budet till de helägda aktiebolagens bolagsstämmor. För mandatperioden den 
15 oktober 2014 – 14 oktober 2018 har kommunfullmäktige utsett följande 
ombud och ersättare för ombudet.

Osbybostäder AB
Ombud Margot Malmqvist (S)
Ersättare Sonja Svenle-Pettersson (M)

Industrihus i Osby AB
Ombud Mattias Petersson (S)
Ersättare Niklas Larsson (C)

Fjärrvärme i Osby AB
Ombud David Szemenkár (V)
Ersättare Dag Ivarsson (M)

Osby Nova AB
Ombud Joakim Nielsen (S)
Ersättare Carl-Magnus Nilsson (M)

Från respektive bolag skall ombuden och ersättarna få följande handlingar.
 Bolagsordning
 Ägardirektiv
 Övriga formella handlingar och ekonomiska redovisningar som t.ex. 

arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, delårsbokslut m.m.

Ombuden och ersättarna ska av respektive bolag kallas till det styrelsemöte 
som fattar beslut om årsredovisning m.m. inför bolagets årsstämma.

Biträde(-n), som stöd och hjälp, till ombud/ersättare
Ett ombud/ersättare får vid en bolags-/årsstämma ta med sig en (1) eller två 
(2) biträde(-n). Anledningen till detta är att lagstiftaren ansett att en (1) sak-
kunnig rådgivare inte ensam kan ge ett ombud/ersättare nödvändiga råd i alla 
de frågor som kan komma upp på en stämma. Det ställs inga kvalifikations-
krav på ett biträde. Biträdena har yttranderätt på stämman. Ombudet/ersätta-
ren behöver inte föranmäla att han/hon har för avsikt att ta med sig biträde(-
n) på en stämma.
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När ska bolagsstämma hållas?
Ett aktiebolag måste hålla en ordinarie bolagsstämma, årsstämma, inom sex 
(6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. I respektive bolags ägardirek-
tiv anges att årsstämman ska hållas under maj månad. Vid årsstämman ska 
bland annat årsredovisning med resultat- och balansräkning fastställas, revi-
sionsberättelse läggas fram samt, i förekommande fall anmälan om kommun-
fullmäktiges beslut om styrelseval respektive av bolagets val av revisor och 
revisorssuppleant. 

Extra bolagsstämma ska hållas vid behov och initiativet kan komma från 
ägaren, styrelsen eller revisorn. 

Tid och sätt för kallelse till bolagsstämma
För att ha möjlighet att närvara vid bolagsstämma har aktieägaren rätt att i 
god tid få information om när och var bolagsstämman ska hållas genom att 
styrelsen utfärdar en kallelse till bolagsstämman. I respektive bolags bolags-
ordning anges att kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten 
alternativt via e-post till aktieägaren tidigast fyra (4) och senast två (2) veck-
or före stämman. Om och när ägaren, dvs. kommunen, får sig tillsänt en kal-
lelse till bolagsstämma skickas denna vidare till respektive ombud och er-
sättare.

Kallelsens innehåll
Kallelsen ska innehålla ett förslag till dagordning med ärenden och det hu-
vudsakliga innehållet i varje ärende och förslag till beslut.

Enligt respektive bolags ägardirektiv ska bolaget till kommunsstyrelsekonto-
rets ekonomiavdelning senast den 15 februari årligen lämna ett utkast till års-
redovisning med förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till ombudet/ersättaren
Efter det att kommunsstyrelsekontorets ekonomiavdelning fått sig tillsänt ett 
utkast till årsredovisning med förslag till disposition av bolagets vinst eller 
förlust kommer kommunfullmäktige att lämna ett uppdrag till ombudet/ersät-
taren vad han/hon ska föreslå och rösta för på bolags-/årsstämman. Av kom-
munfullmäktiges beslut ska framgå vad ombudet/ersättaren ska föreslå och 
rösta för beträffande fastställelse av resultaträkning och balansräkning, even-
tuell utdelning på kommunens aktieinnehav i bolaget och beslut om ansvars-
frihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

OBSERVERA!
Ett ombud/ersättare ska alltid ha fått ett uttryckligt uppdrag av ägaren, dvs. 
kommunfullmäktige, vad han/hon ska föreslå och rösta för på en bolags-
/årsstämma.
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Rätt att närvara på årsstämma
I samtliga helägda aktiebolags bolagsordningar anges att ledamöter och 
ersättare i kommunfullmäktige har närvaro- och yttranderätt på årsstämma.
Styrelsens ledamöter och VD har en såväl rättighet som skyldighet att närvara 
på bolagsstämma eftersom de enligt aktiebolagslagen ska kunna svara på 
vissa frågor under stämman. Det finns dock inte något krav på att hela 
styrelsen ska vara närvarande för att styrelsen ska fullgöra sin informa-
tionsplikt. 

Bolagets revisor har enligt aktiebolagslagen en såväl rättighet som skyl-
dighet att närvara på bolagsstämma. Med revisorns närvarorätt följer även en 
yttranderätt, som dock är begränsad till ämnen i anslutning till revisorns 
granskning av årsredovisningen, bolagets räkenskaper och styrelsen och 
VD:s förvaltning. Yttranderätten omfattar allt som avser de gångna räken-
skapsåren och tiden fram till det styrelsen avgett sin senaste årsredovisning. 

Bolagsstämmans ordförande har självklart rätt att närvara på en bolags-
stämma från och med att vederbörande utsetts till ordförande. En föreslagen 
stämmoordförande, som inte är ombud/ersättare, styrelseledamot eller VD, 
har ingen självskriven rätt att närvara vid en bolagsstämma innan veder-
börande blir vald. Rätten att närvara upphör om ordföranden under bolags-
stämman blir avsatt eller väljer att avgå.

Övriga som vill närvara, t.ex. bolagets anställda m.fl., har ingen rätt att när-
vara på bolagsstämman utan deras närvaro måste formellt godkännas av 
stämman. Bolagsstämman kan även besluta att vid vissa känsliga frågor får 
en eller flera närvarande lämna lokalen.

Bolagsstämmans inledning
Vem som ska öppna bolagsstämman kan antingen regleras i bolagsordningen 
eller utses av styrelsen genom ett styrelsebeslut. Om inte något av detta har 
skett anger aktiebolagslagen att styrelsens ordförande ska öppna bolagsstäm-
man. Har styrelsen utsett en person att öppna bolagsstämman har vederbö-
rande självklart rätt att närvara vid stämmans öppnande. Om bolagsstämman 
väljer annan än denna person till ordförande på stämman har den som öppnat 
stämman inte någon självklar närvarorätt om han/hon inte är ombud/ersätta-
re, styrelseledamot eller VD.

Hur röstar man på bolagsstämman?
Ett aktiebolag styrs ytterst av sin(-a) ägare och ägaren(-arna) har rätt att vara 
med och besluta om bolagets verksamhet. Denna rätt utövas genom bolags-
stämman som är aktiebolagets högsta beslutande organ. 

I de av kommunen helägda bolagen är således kommunen enda ägare och 
ombudet/ersättaren den enda som kan rösta på en bolagsstämma. Styrelsen 
ska rätta sig efter de beslut och direktiv som meddelats av stämman och 
verkställa dessa. Inom vissa områden har dock styrelsen vetorätt i förhål-
lande till stämmans beslut, bland annat beträffande rätten till vinstutdelning. 
Aktieägaren(-arna) får till exempel inte besluta om vinstutdelning med större 
belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt.



Osby kommun
Datum
2016-09-30
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När börjar beslutet gälla?
Merparten av alla bolagsstämmobeslut kan verkställas omedelbart utan re-
gistrering. Vissa bolagsstämmobeslut måste registreras hos bolagsverket, till 
exempel beslut om utseende och entledigande av styrelseledamot, styrelse-
suppleant, vissa ändringar i bolagsordning m.fl. Dessa bolagsstämmobeslut 
får alltså först verkan efter att anmälan om beslutet kommit in till bolagsver-
ket.

Fortsatt bolagsstämma
Ett aktiebolag kan besluta att hålla fortsatt bolagsstämma om man på en års-
stämma inte kan fatta beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen, 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och/eller bevilja ansvars-
frihet. Beslut om fortsatt stämma får bara fattas om en undertecknad revisi-
onsberättelse finns. Begäran om fortsatt stämma måste registreras hos bo-
lagsverket och registreringsavgift betalas. En fortsatt bolagsstämma ska 
hållas minst fyra (4) och högst åtta (8) veckor efter den första ordinarie 
stämman.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-11-02 

Sida
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Kommunledningskontoret 
Benny Nilsson 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress /Eget_Förvaltning/ 
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

Reglemente för Osby kommun
Dnr KS/2015:836 003  

/Förslag till beslut/

<Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta.

Reglemente för Osby kommun, daterat den 2 november 2016, antas.>

Sammanfattning av ärendet

<I förslaget till revidering av reglementet för Osby kommun föreslås följande 
tillägg/ändringar i 2.1 ”Reglemente för kommunstyrelsen i Osby kommun”.

§ 7 ”Kommunstyrelsens verksamhetsansvar” läggs det till att kommunstyrelsen i egen regi 
ska bedriva städning av kommunens verksamhetslokaler m.m. i enlighet med det beslut 
som fattats av kommunchef Petra Gummeson med stöd av kommunstyrelsens delegations-
ordning.

§ 11 ”Kommunstyrelsens utskott” förtydligas att respektive av kommunstyrelsens utskott 
internt, utan att kommunstyrelsens övergripande ansvar inskränks eller övertas, har 
samma behörigheter/befogenheter som en nämnd. 

§ 11 ”Kommunstyrelsens utskott” föreslås vissa förändringar av respektive utskotts an-
svarsområden i anledning av den förändring av ledningsorganisationen som beslutats av 
kommunchef Petra Gummeson med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning.

De ändringar som innebär att text tas bort är överstrukna och de ändringar som innebär 
tillägg till nu gällande text är markerade i kursiv stil.>

Beslutsunderlag

<Reglemente för Osby kommun, daterat den 2 november 2016.>

Petra Gummeson Benny Nilsson
Kommunchef Kanslichef

Beslutet skickas till 

http://www.osby.se/
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Utdrag ur 2.1 Reglemente för kommunstyrelsen i Osby kommun, §§ 7 och 11

§ 7 Kommunstyrelsens verksamhetsansvar 
Näringsliv, sysselsättning och arbetsmarknad, flyktingmottagning

Kommunstyrelsen har ansvar för sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt för övergripande 
planeringen av kommunens flyktingmottagning
Sociala frågor
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM) avseende personer över 18 år,

 individärenden avseende personer över 18 år och flyktingmottagning på individnivå,
 råd och anvisning till skuldsatta personer.

Utbildning, vuxenutbildning
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet och har ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning, upp-
dragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI), Särvux samt kommunens 
informationsansvar avseende icke skolpliktiga ungdomar.
Kultur, fritid och turism
Kommunstyrelsen har ansvar för frågor om biblioteks-, kultur- och fritidsverksamhet samt 
turism.
Kostverksamhet
Städverksamhet
Samhällsbyggnad, teknik, 
Kommunstyrelsen har ansvar för 

 samtliga planfrågor, kommunens verksamhet inom GEO-data,
 kommunens centrala fastighetsförvaltning samt ny-, till- och ombyggnad inom 

kommunens fastighets- och lokalbestånd samt övriga obebyggda fastigheter, 
 Va-verkets anläggningar, markreserv,
 köp och försäljning av fast egendom, utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet, 

som tillhör kommunen samt ansökningar om bostadsanpassningsbidrag,

 gator, vägar, park- och grönytor,

 organisation och samordning av den kommunala skyddsjakten.
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Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.
Kommunstyrelsen ansvarar för

 kommunens förvaltningsorganisation,
 kommunens uppgifter enligt lotterilagen,
 verksamhet inom alkohollagstiftningen,
 vänortssamarbete, folkhälsoarbete samt brottsförebyggande arbete,
 centrala informationsverksamhet, internt och externt,
kommunens anslagstavla,
kommunens vapen,
de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte delegerats till någon annan 

nämnd.

§ 11 Kommunstyrelsens utskott 
Kommunstyrelsen ska ha tre utskott

 ledningsutskott, 
 utskott för utbildning och arbete,
 samhällsbyggnadsutskott.

Respektive utskott svarar för uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet inom 
sitt ansvarsområde och ska uppmärksamt följa utvecklingen inom utskottets ansvarsområde 
och därvid ta de initiativ och utarbeta de förslag som utskottet finner påkallade samt 
medverka i planering, där utskottets frågor berörs.
Respektive utskott bereder ärenden inom sitt verksamhetsområde inför kommunstyrelsens 
sammanträde. Ordförande och vice ordförande i de tre (3) utskotten samråder om 
tveksamheter uppkommer i ansvarsfördelningen mellan utskotten.
Respektive utskott ska, även om det inte uttryckligen anges i aktuella inom kommunen 
gällande interna dokument, jämställas med nämnder, dvs. de ska ha samma 
behörigheter/befogenheter som en nämnd, utan att kommunstyrelsens övergripande ansvar 
inskränks eller övertas.
Ärenden från övriga nämnder, vilka ska beslutas av kommunstyrelsen, bereds av 
ledningsutskottet. Ärenden gäller framförallt budget, investeringar och uppföljningar. 
Frågorna kan också gälla långsiktiga strategiska frågor. 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ska inte inneha dubbla funktioner. 
Utskotten, som arbetar på kommunstyrelsens uppdrag, bereder och beslutar i ärenden inom 
följande nedan angivna områden.
Respektive utskott arbetar på kommunstyrelsens uppdrag bereder och/eller beslutar i ärenden 
inom nedan angivna ansvarsområden. I beredningen av ärenden ska även beräknad kostnad 
och/eller övriga ekonomiska konsekvenser av förslaget till beslut framgå.
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Ledningsutskott 
Utskottet har sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) personliga ersättare. I uppdraget för 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande ingår att vara ordförande och vice 
ordförande i ledningsutskottet.
Ledningsutskottet ansvarar för ekonomi- och styrningsfrågor samt övriga strategiska frågor 
jämte sådana frågor som inte ligger inom de båda andra utskottens ansvarsområde eller som 
berör dessa båda utskotten. 
Ledningsutskottet ska hantera andra översiktliga frågor där kommunen ska agera utifrån ett 
helhetsperspektiv.
Utskottet beslutar i de ärenden i vilka utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning 
har rätt att fatta beslut samt bereder ärenden till kommun- styrelsen inom nedanstående 
områden:

 ekonomi, inklusive budgetprocessen och investeringar,
 ekonomistyrningsprocessen inklusive finansieringsfrågor,
 styrningsfrågor,
 IT, systemfrågor,
 strategiskt utvecklingsarbete, internt och externt,
 kommunens översiktsplan,
 personalpolitik, lönepolitik,
 information, medborgardialog,
 marknadsföring och profilering,
 ärendehantering och arkiv,
 inköp och upphandling,
 kostverksamhet,
 strategiska infrastrukturfrågor, väg, järnväg, flyg, kollektivtrafik,
 trygghet, säkerhet, beredskap och kris,
 bolagsstyrning,
 internationella frågor, vänortsutbyte,
 fastighetsfrågor, 
 näringslivsfrågor, övergripande ärenden,
 turism, övergripande ärenden,
 räddningstjänst, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning
 markanvändning/exploatering, övergripande ärenden,
 initiera och följa upp övergripande förändringar i förvaltningsorganisationen,
 ärenden som inte naturligt handhas av annat utskott.
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Utskottet för utbildning och arbete
Utskottet har fem (5) ordinarie ledamöter och fem (5) personliga ersättare. Utskottet fattar 
beslut i ärenden enligt skollagen (SkolL), socialtjänstlagen (SOL), avseende vuxna, lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och 
eventuella övriga ärenden i vilka utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning har 
rätt att fatta beslut. Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete ska yttra sig om den 
ekonomiska ramen.
Utskottet fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken (FB) avseende ensamkommande 
barn och ungdomar.
Utskottet bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden

 ekonomiskt bistånd,
 missbruksvård, psykiatri, öppenvård vuxna,
 gymnasieskola, gymnasiesärskola,
 vuxenutbildning, lärcenter, särvux, SFI, uppdragsutbildning,
 arbetsmarknadsfrågor,
 integration, flyktingmottagande, ensamkommande flyktingbarn,
 näringslivsfrågor, löpande verksamhet,
 alkoholtillstånd.

Det är endast ledamöter och ersättare i utskottet för utbildning och arbete som har rätt att ta 
del av sekretessuppgifter i personärenden, förutom de ärenden som ska beslutas i 
kommunstyrelsen.

Ledamot i kommunstyrelsen har inte rätt att inhämta sekretessuppgifter i personärenden om 
inte detta har givits denne i uppdrag i kommunstyrelsen.
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Samhällsbyggnadsutskott 

Utskottet har fyra (4) ordinarie ledamöter och fyra (4) personliga ersättare. Utskottet fattar 
beslut i ärenden i vilka utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning har rätt att fatta 
beslut samt bereder ärenden till kommunstyrelsen inom följande områden

 detaljplaner, 
 markanvändning/exploatering, löpande verksamhet,
 kartor & Mätning, GEO-data,
 bostadsanpassning,
 trafik,
 gata, parker och lekplatser, skogar,
 skötsel av grönytor och vandringsleder,
 VA, beställning,
 renhållning,
 fritidsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar,
 föreningsbidrag (idrottsföreningar, kulturföreningar m.m.),
 övriga fritidsfrågor,
 energirådgivning,
 torg och upplåtelse av allmän plats,
 allmänna kommunikationer, löpande verksamhet,
 turism, löpande verksamhet,
 kultur och bibliotek,
 räddningstjänst, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning,
 miljöärenden, med undantag för ärenden avseende myndighetsutövning.
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Datum
2016-10-10

 
 

Kommunledningskontoret
Hans Ellebrink, 0479-528170
hans.ellebrink@osby.se

 
 

 
 

 
  

Nedläggning av IT-nämnd Skåne Nordost
Dnr KS/2016:598 005

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens 
ledningsutskott
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut:
Förslag till kommunfullmäktige:

- IT-nämnd Skåne Nordost läggs ner per 2016-12-31

- Uppdra åt IT-nämnd Skåne Nordost att inkomma med slutredovisning av 
nämndens verksamhet t.o.m. 2016-12-31

Sammanfattning

Bakgrund 

IT-nämnden skapades 2006 för samverkan mellan Kristianstad, Hässleholm, 
Höör, Hörby, Östra Göinge, Osby och Bromölla kommuner. Nämnden har haft 
som uppgift att ansvara för uppbyggnad och framtida drift av IT-infrastruktur 
och Internetanslutning samt, efter egen prövning, även för andra IT-system och 
applikationer som kommunerna beslutar överföra till nämnden. En ursprunglig 
avsikt med nämnden har även varit att stärka IT-samarbetet mellan de ingående 
kommunerna och utreda möjligheterna att skapa en gemensam driftcentral för 
IT-drift. Under nämndens ansvar ligger idag ett gemensamt transportnät, en 
redundant Internetanslutning samt åtminstone ett gemensamt 
verksamhetssystem. IT-nämnden har endast två till tre mycket korta möten 
årligen där enbart frågor som rör formella beslut avseende budget, revision och 
kontroll hanteras. Det innebär att IT-nämnden idag ger onödigt mycket 
administrativt arbete och mertid i form av möten och förberedelser än vad den 
ger i effekt på IT-samarbetet. Det operativa arbete som krävs för att hantera 
drift av gemensamt transportnät, Internetanslutning och verksamhetssystem 
sköts istället av den IT-chefsgrupp som träffas månadsvis samt av dem utsedda 
tekniker ifrån kommunernas IT-avdelningar. Här hanteras även de 
samordningsfrågor som krävs för att stärka IT-samarbetet mellan kommunerna.



 
 
 
 
 
2(2)

Fortsatt samarbete 

2016-04-01 träffades kommunernas IT-chefer för att diskutera form för fortsatt 
samarbete och kom överens om att lämplig väg är att lägga ner nuvarande IT-
nämnd och istället arbeta vidare inom ramen för det samarbetsavtal som har 
tecknats mellan Kristianstad kommun och Osby kommun. Samarbetsavtalet är 
förberett för att fler kommuner ska kunna ansluta sig. IT-nämnden fattade på 
sitt möte 2016-06-16 beslut om att godkänna förslaget om en nedläggning av 
IT-nämnd Skåne Nordost. Det åligger därefter respektive kommun att fatta 
erforderliga beslut och anmäla sitt intresse för samarbete inom ovan nämnda 
samarbetsavtal.

Slutredovisning av IT-nämnd Skåne Nordost 

Hässleholms kommun är värdkommun för IT-nämnd Skåne Nordost och det 
åligger därför dem att inkomma med slutredovisning av verksamheten t.o.m. 
2016-12-31 avseende bokslut, verksamhetsberättelse och intern kontroll. Beslut 
om godkännande av bokslut, verksamhetsberättelse och beviljande av 
ansvarsfrihet behöver tas av kommunfullmäktige i respektive kommun efter 
årsskiftet 2016/2017.

Hans Ellebrink
IT-chef
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2016-10-14 
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Samhällsbyggnad 
Lotta Von Bültzingslöwen 
0479-528312 
lotta.vonbultzingslowen@osby.se 

Besköksadress Parkgatan 1
Postadress Samhällsbyggnad
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

Kulturpris 2016
Dnr KS/2016:662 867  

Verksamhetsområde Kultur & Fritids förslag till Samhällsbyggnadsutskottet 

Förslag till nominering av Kulturpristagare 2016 sammanställs av Kultur och Fritid och 
presenteras traditionellt vid sittande möte.  

Sammanfattning av ärendet

Osby Kommuns Kulturpriset utdelas till nu levande person/er eller organisationer som gör 
eller har gjort förtjänstfulla insatser inom litteratur, konst, teater, musik, konsthantverk, 
hembygdsvård eller härmed jämförbara områden.

För behörighet krävs vidare att personen/er är född eller bosatt i Osby kommun, eller på 
annat sätt har anknytning till kommunen.

Priset delas ut i samband med årets sista kommunfullmäktige.

Förslag på lämpliga kandidater till kulturpriset lämnas till Osby kultur och fritid som 
sammanställer förslaget. Priset, som delas ut i samband med årets sista 
kommunfullmäktige, är på 10.000 kr. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Beslutsunderlag

Förteckning över Osby Kommuns Kulturpristagare 1979-2015.

Lista över föreslagna kulturpristagare 2016 (delas ut vid möte)

Tjänstemannaförslag på nominering till priset (meddelas på möte) 

Reia Sofiadotter Collberg Lotta von Bültzingslöwen

Kultur & Fritids chef Kulturutvecklare

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

Samhällsbyggnad, Kultur & Fritid, Lotta von Bültzingslöwen

Samhällsbyggnadsutskottets beslut skickas ej utan meddelas direkt på sittande KS möte.  

  



Förteckning över Osby kommuns kulturpristagare

1979 Sven Rodén Osby musik

         1980 Werner Eriksson Gylsboda stenindustrins historia

         1981 Gunnar Rosendahl Osby författarskap

1982-85                               Inget kulturpris

         1986 Stig Svensson Hägghult dragspelsmuseet

         1987 Gunnel Samuelsson Osby amatörteater

         1988 Snapphanekören Osby körmusik

         1989 Kaj Ståhl Killeberg fotografi

         1990 Yngve Nilsson Osby konstnär och författare

         1991 Per Ivar Blomberg Lönsboda hembygdsvård

         1992 Dockteaterverkstan Osby dockteater

         1993 Rune Aronsson Osby hembygdsvård

         1994 Tuta och Kör Osby barnmusik

         1995 Anders Pettersson Visseltofta foto, film

         1996 Mats Kjellblad Osby serietecknare

         1997 Linda Nyman Osby bildskapare

         1998 Fukiko Nakabayashi Osby stenkonstnär

         1999 Anders Bjerstedt Osby amatörteater

         2000 Sven Ingvar Johansson Osby konstnär skulptur

         2001 Konsertföreningen Osby musikarrangemang

         2002 Kuppmakarna            Osby/Älmhult        amatörteater

         2003 Sven-Åke & Osby kulturmiljövård
                     Bengt Arneberth

         2004 Artur Stridh Osby kulturmiljövård



       

         2005 Bengt Almfjord Osby musikarrangemang 

         2006 Ylva Palmgren Osby barn/ musikundervisning

         2007 Frigga Bäck Osby Skolteatersamordnare 

         2008 Lars Pettersson Osby              Biografföreståndare 

         2009 Songs from the wood Osby Förening

         2010 Tjärbrännarna                  Lönsboda       Förening  

         2011                                  Mattias Persson                 Visseltofta Författare/lokalhistoriker

         2012                     Hököns Intresseförening    Hökön
   
         2013                     Bertil Sandström                 Osby Radiopratare, föreläsare 

2014                    Johan  Lindstén                 Stockholm Designer 
     
        2015                   Harry Cederquist               Lönsboda         Dragspelare 
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Datum 

2016-10-18 
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Samhällsbyggnad    
Reia Sofiadotter Collberg   
0709-318-294   
Reia.sofiadottercollberg@osby.se    

 

Besköksadress Västra Storgatan 35 
Postadress /Eget_Förvaltning/  
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 

 

 

 

Omfördelning av centrumåtgärd medel  
Dnr KS/2015: 280 829 

 

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att  

- Omdisponera 75 tkr från projektnummer 0107 ”Centrumåtgärder” till projektnummer 

2270 ”Skateboardramp Osby” för färdigställande av skateboardramperna vid Sjöängen.  

- Att startbesked meddelas. 

Sammanfattning 

Skateboardramper i betong anlades på skolgården vid Parkskolan 2013. Placeringen var 

olycklig då platsen var undanskymd och insynen begränsad. 2015 flyttades ramperna då 

ytan de var placerade på skulle användas för paviljonger för Parkskolan.  I samband med 

detta gjordes en tjänsteskrivelse om att föra upp skateboardrampen igen vid prästängen, 

denna placering hade även stämts av med polisen i Osby. Detta förslag återremitterades 

till verksamhetsområde samhällsbyggnad för att förslå alternativa placeringar (2015-05-

27, flytt av skateboardramper i Osby tätort, dnr KS/2015:280 829). Den 2016-06-13 togs 

beslut om att flytta tillbaka Skateboardrampen till Sjöängen och 320 tkr avsattes för detta 

ändamål.  

Kommunen har ramavtal med Göinge bygg för insatsen. Enligt inkommen offert 2016-07- 

07 begär Göinge bygg 390 488 tkr för att flytta tillbaka alla ramperna och gjuta en platta. 

För 320 tkr får kommunen enligt inkommen offert från Göinge bygg den 4 oktober 2016 

enbart en betong platta på 300 kvm samt den stora rampen utflyttad inklusive bygglov.  

För färdigställande och utflytt av alla skateboardrampens delar behövs 75 tkr. I detta 

priset ingår även bänkar och papperskorgar. Arbetet kan utföras av Driftenheten. Dessa 

medel kan avsättas från kontot 0107 för centrumåtgärder.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Beslut SHBU 2016-03-16 Dnr KS/2015:280 829 paragraf 23 

Bilaga 2. Beslut ks 2015-05-27 dnr KS/2015:280 829 paragraf 152 

mailto:Reia.sofiadottercollberg@osby.se
http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till  

Ekonomiavdelningen 

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad, Verksamhetsområdeschef 

Samhällsbyggnad, enhetschef Kultur och Fritid 

Samhällsbyggnad, enhetschef Driftenheten 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Reia Sofiadotter Collberg                                                Tobias Stenson  

Kultur och fritidschef                                             Driftchef 

 

 

Arne Bertilsson     

Tf. Samhällsbyggnadschef 
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Datum
2016-10-25

 
 

Kommunledningskontoret
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Utdelning från kommunens bolag

Dnr KS/2016: 695  040

Kommunledningskontorets förslag till ledningsutskottet
- Utdelning till Osby kommun för 2016 fastställs till den genomsnittliga 
statslåneräntan plus en procentenhet på insatt aktiekapital för Osbybostäder 
AB
- Utdelning till Osby kommun för 2016 fastställs till 3% på insatt 
aktiekapital  för Fjärrvärme i Osby AB samt Industrihus i Osby AB.

Sammanfattning
I ägardirektiven för de kommunala bolagen, antagna i Kommunfullmäktige 
§ 25,§27 och § 28 2013, finns en bestämmelse om att bolagen under varje 
given treårsperspektiv ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt 
kapital motsvarande lägst 3%. 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 bostadsaktiebolag får
ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolags värdeöverföringar 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 under ett 
räkenskapsår får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar hälften av 
bolagets resultat för föregående räkenskapsår.

Petra Gummesson
Kommunchef

Pia Lindvall Bengtsson
Ekonomichef
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Inledning 

Verksamhetsområdena/nämnderna har överlämnat budgetuppföljning per oktober med helårsprognos. 

Uppföljningarna från verksamheterna lämnades den 4 november. Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlar 

budgetuppföljningen den 9 november. Vid denna tidpunkt har inte nämnderna behandlat budgetuppföljningen. 

Enligt anvisningarna till budgetuppföljningen ska nämnden besluta om budgetuppföljningen innan kommunstyrelsen 

beslutar i ärendet. Kommunstyrelsen behandlar budgetuppföljningen den 23 november. 

Det budgeterade resultatet är 21,9 mnkr inklusive tilläggsbudgeten till och med oktober. Nämndernas 

helårsprognoser visar en budgetavvikelse på plus 1,4 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar en positiv 

budgetavvikelse plus 0,2 mnkr. Totalt för kommunen beräknas avvikelsen mot budget för hela året bli plus 1,6 

mnkr. Resultatprognosen för året beräknas till plus 23,4 mnkr enligt denna uppföljning. 

Inlämnade årsprognoser har förbättrats något totalt, jämfört med prognosen i samband med delårsbokslutet per siste 

augusti. 

Prognoser/åtgärdsprogram 

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse 187 tkr. IT-avdelningen och Växeln har 

budgetavvikelser både på kostnads- och intäktssidan, detta utifrån ökade volymer. Antalet datorer, licenser, 

mobiltelefoner och abonnemang är fler än vad som budgeterades inför år 2016. Personalavdelningen har återsökt en 

del kostnader från försäkringskassan, som ej budgeterats. 

Fastighetsförvaltningen prognostiserar ett överskott med 2,0 mnkr utifrån hittills låga energikostnader, minskat 

underhåll mm. 

Kostenheten prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 166 tkr. Ökade kostnader på grund av 

personalförstärkning centralt, tre evakuerade förskolor under år 2016 med ökat personalbehov samt 

logistikkostnader som följd. Höga omkostnader i samband med tillbakagång i nyrenoverade lokaler. Kostenheten 

föreslår åtgärder innebärande löpande översyn av organisationen med fokus på personalgruppen (sammansättning 

och kompetens), inköp och upphandling, logistik och transport. 

Utbildning och arbete prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr, vilket är en försämring jämfört med 

augustiprognosen. Avvikelserna är främst kopplade till placeringar samt felberäknade elevintäkter 

Naturbruksgymnasiet. De stora avvikelserna avseende budgeterade och prognostiserade intäkter och kostnader är 

kopplat till flyktingverksamheten. 

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten, prognostiserar minus 1,2 mnkr. Samhällsbyggnad har ökade 

kostnader främst för driftsenheten - 1,8 mnkr, vilket beror på lägre intäkter då försäljning av tjänster till 

Osbybostäder AB och SBVT AB ej varit möjlig. Högre kostnader för reparationer och underhåll på grund av 

föråldrad maskinpark. Kostnader för renhållning, klottersanering samt renovering av offentliga toaletter har varit 

högre än budgeterat. Så kallade "potthålslagningar" av gator och vägar var ej budgeterade 2016 och medför ett 

överdrag av budget. Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott med 0,7 mnkr, vilket främst beror på en 

markant ökning av antalet utryckningar. Redan efter 10 månader är antalet larm fler än för hela 2015. Överskott 

jämfört med budget prognostiseras avseende Mark och exploatering, skogsförsäljning mm. 

VA-verksamheten beräknar ett underskott på 2,4 mnkr, jämfört med budget. Ett överskott var budgeterat för VA-

verksamheten utifrån tidigare års underskott. Tidigare års underskott är i stort sett reglerat i bokslut 2015. Det 

innebär att årets prognostiserade resultat på 0,8 mnkr i stort sett ska tillfalla VA-kollektivet som en 

resultatregleringspost. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, (ägs gemensamt av Bromölla, Olofström, Östra Göinge och 

Osby) sköter drift och underhåll av VA-anläggningarna, samt ansvarar genomförande av planerade VA-

investeringar. 

TT-nämnden, revisionen och valnämnden prognostiserar att klara verksamheten inom budgetram. 

Barn- och skolnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget 4,8 mnkr. De fem huvudsakliga orsakerna 

till överskottet är 

- Effekt av beslutad besparing i barn och utbildningsnämnden 1,0 mnkr. 

- Högre intäkter för nyanlända i förskola och grundskola 3,4 mnkr. 

- Lägre kostnader för tillfälliga lokaler 2 mnkr. 

- Lägre personalkostnad inom bland annat Barn- och familjeenheten 1,9 mnkr 

- Lägre kostnader för placeringar och öppenvård 1,5 mnkr. 

Samtidigt har kostnaderna ökat inom andra områden. Ospecificerad besparing 2,0 mnkr ej genomförd. 

Interkommunal ersättning och bidrag har ökat med 2 mnkr inom förskola och grundskola. Ökningen kan till större 



Uppföljning oktober 2016 4(43) 

delen kopplas till det nya avtalet med Älmhults kommun. Kostnaderna för skolskjuts har ökat med 1 mnkr som 

främst beror på tilläggsturer/specialskjutsar. Bemanningen har varit högre än budgeterat för elevassistenter i 

grundskolan och för grundsärskolan på Parkskolan. 

Vård och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. Övergripande kan konstateras att 

ledningsorganisation och Enheten för funktionsnedsatta visar positiva avvikelser, som balanserar negativa avvikelser 

inom äldreomsorgen. Det bör även nämnas att en förutsättning för att verksamheten sannolikt kommer att hålla sig 

inom budgetramen har varit bidrag från staten för "Äldresatsningen". Detta tillskott är 3,5 mnkr och har möjliggjort 

nödvändiga förstärkningar i vården. 

Balanskravsavstämning 

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

större än kostnaderna. Balanskravet är en miniminivå för att säkerställa en god ekonomisk hushållning. Uppkommer 

underskott ska detta regleras inom en treårsperiod. Vid beräkning av detta resultat ska realisationsvinster räknas 

bort. Helårsresultatet prognostiseras till plus 22,2 mnkr. Kommunen har inte några underskott att reglera år 2016 

från tidigare år. 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse 0,2 mnkr. 

Avvikelser på finansförvaltningen avser pensionskostnader - 2,3 mnkr utifrån senaste pensionsprognos i augusti. 

Skatteintäkter och bidrag utgår ifrån Sveriges kommuners landstings(SKL) prognoser i oktober 2016 minus 2,1 

mnkr (förbättring jämfört med augustiprognosen). 

Utdelningar från bolagen beräknas bli lägre än budgeterat, samtidigt som borgensavgifterna blir något högre än 

budgeterat. 

Internräntan prognostiseras gå back med 0,5 mnkr. Investeringar har inte genomförts i den takt som budgeterats. 

Kommunens låneskuld är för närvarande 245 mnkr, samma som vid årsskiftet. Kommunen har i nuläget beslut om 

upplåning med ytterligare cirka 163,2 mnkr som inte är genomförd. I uppföljningen har bedömning gjorts att 

ytterligare 30 mnkr kommer att lånas upp under år 2016.  

Investeringar 

Årets investeringsbudget inklusive tilläggsbudgetbeslut t o m oktober uppgår till 190,4 mnkr. Verksamhetsområdena 

räknar med att 63 mnkr kommer att investeras under 2016. Investeringar har genomförts motsvarande 31 mnkr 

(16%) till och med oktober 2016. 

Osby kommun uppnår enligt uppföljningen lagens krav på god ekonomisk hushållning. Kommunens mål är ett 

resultat på minst 2 % av skatter och bidrag. 

Sammanfattning 

Budgetuppföljningen som redovisas till kommunstyrelsen per oktober med årsprognos för år 2016 är sammanställd. 

I slutet av året bör prognoserna vara ganska säkra.  Prognoserna är gjorda utifrån nuvarande kända förutsättningar. 

Styrelser/nämnder har under hand vidtagit åtgärder under året för att begränsa eventuella budgetavvikelser. När 

resultatet för VA-verksamheten för året är klar, kommer ett eventuellt överskott från verksamheten att skuldbokföras 

till VA-kollektivet, detta är inte hänsyn taget till i denna prognos och kommer att bli en ytterligare kostnad. I 

prognosen för finansförvaltningen ingår även att medel till förfogande kommer att användas under året. Per siste 

oktober återstår 7,5 mnkr på förfogandekontona. Troligen kommer inte alla anslag till förfogande att användas och 

då kommer resultatet att bli bättre än vad oktoberprognosen visar. 
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Resultaträkning 

Belopp i mnkr Budget helår 
Uppföljning t o 

m aktuell månad 
Prognos helår 

Verksamhetens intäkter 193,3 167,8 419,1 

Verksamhetens kostnader -833,8 -691,4 -1 070,4 

Avskrivningar -41,5 -33,6 -40,5 

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 

Verksamhetens nettokostnader -682,0 -557,2 -691,8 

    

Skatteintäkter 478,6 435,5 519,4 

Generella statsbidrag och utjämning 231,2 169,5 200,4 

Finansiella intäkter 1,6 1,1 1,9 

Finansiella kostnader -7,5 -5,0 -6,5 

Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 21,9 43,9 23,4 

    

Extraordinära kostnader 0 0 0 

    

Förändring av eget kapital 21,9 43,9 23,4 

Årets resultat 21,9 43,9 23,4 

Balansräkning 

Belopp i mnkr 
IB vid årets 

början 
Uppföljning t o m 

aktuell månad 
Prognos helår 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar 670,5 678,5 704,7 

Omsättningstillgångar 160,8 152,9 171,1 

Pågående arbeten 41,3 28,8 29,4 

    

Summa tillgångar 872,6 860,2 905,2 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 479,4 523,3 502,8 

därav årets resultat -57,7 43,9 23,4 

Avsättningar 7,4 7,4 7,4 

Långfristiga skulder 225,3 255,0 255,0 

Kortfristiga skulder 160,5 74,5 140,0 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 872,6 860,2 905,2 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Budget helår 
Uppföljning t o 

m aktuell månad 
Prognos helår 

Den löpande verksamheten    

Resultat 21,8 43,9 23,4 

Justering för ej rörelsepåverkande poster 41,5 33,6 40,5 

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 63,3 77,5 63,9 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 18,1 0,0 

Ökning/minskning pensionsmedel 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0,0 -86,0 -20,5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,3 9,6 43,4 

    

Investeringsverksamheten    

Investering i anläggningstillgångar -129,0 -25,4 -62,6 

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 1,2 1,2 

Investeringsnetto -129,0 -24,2 -61,4 

    

Finansieringsverksamheten    

Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 

Ökning/minskning långfristiga lån 102,0 29,7 29,7 

Finansieringsnetto 102,0 29,7 29,7 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 

    

Årets kassaflöde 36,3 15,1 11,7 

Likvida medel vid årets början 64,1 64,1 64,1 

Likvida medel vid periodens slut 100,4 79,2 75,8 
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Nämndernas resultat 

Driftredovisning 

 

Belopp i mnkr Bokslut 2015 Budget 2016 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunledningskont
or 

32,0 33,4 25,0 74,9 33,2 0,2 

- Fastighet -2,3 1,4 -3,4 -242,9 -0,6 2,0 

- Kost -0,5 0,1 2,1 2 100 0,3 -0,2 

- Utbildning och arbete 97,8 101,2 113,1 111,8 103,1 -1,9 

- Samhällsbyggnad 77,3 77,6 61,6 79,4 78,8 -1,2 

- VA-verksamhet -2,4 -3,2 -4,7 146,9 -0,8 -2,4 

Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 

3,8 4,0 2,8 70,0 4,1 -0,1 

Revision 0,7 0,7 0,2 28,6 0,7 0,0 

Valnämnd 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 0,0 

Barn- och skolnämnd 247,7 262,7 206,9 78,8 257,9 4,8 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

203,2 212,7 177,9 83,6 212,4 0,3 

Överförmyndare 1,5 1,8 2,5 138,9 1,9 -0,1 

Delsumma 658,8 692,4 584,0 84,3 691,0 1,4 

       

Finansförvaltning -601,1 -714,2 -627,9 87,9 -714,4 0,2 

       

Totalt 57,7 -21,8 -43,9 201,4 -23,4 1,6 

Investeringsbudget 

 

Belopp i mnkr Bokslut 2015 Budget 2016 
Uppföljning t 

o m aktuell 
månad 

Utfall % 
Prognos 

helår 
Avvikelse 

prog/budg 

Kommunstyrelse       

- Kommunledningskonto
r 

5,1 5,0 2,0 40,0 4,0 1,0 

- Fastighet 29,5 107,1 10,4 9,7 27,9 79,2 

- Kost 0,1 0,3 0,3 100 0,3 0,0 

- Utbildning och arbete 1,1 2,1 0,2 9,5 0,2 1,9 

- Samhällsbyggnad 10,8 48,5 5,8 12,0 11,3 37,2 

- VA-verksamhet 15,4 24,3 11,8 48,6 18,5 5,8 

Tillsyns- och 
tillståndsnämnden 

0,0 0 0 
#DIVISION/

0! 
0 0 

Barn- och skolnämnd 0,4 0,4 0 0 0 0,4 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

1,5 2,7 0,5 18,5 0,5 2,2 

       

Totalt 63,9 190,4 31,0 16,3 62,7 127,7 
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VA-verksamheten 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Budget helår 
Uppföljning t o 

m aktuell månad 
Prognos helår 

Verksamhetens intäkter 29,4 24,5 29,4 

Verksamhetens kostnader -18,7 -13,9 -21,4 

Avskrivningar -5,4 -4,4 -5,2 

Verksamhetens nettokostnader 5,3 6,2 2,8 

    

Finansiella kostnader -2,1 -1,5 -2,0 

Resultat efter finansnetto 3,2 4,7 0,8 

    

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 3,2 4,7 0,8 

Balansräkning 

Belopp i mnkr 
IB vid årets 

början 
Uppföljning t o m 

aktuell månad 
Prognos helår 

Tillgångar    

Mark- och byggnader 78,3 74,3 91,4 

Maskiner och inventarier 1,2 1,0 1,5 

Pågående arbeten 0,7 0,7 1,1 

    

Summa tillgångar 80,2 76,0 94,0 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital -0,3 4,4 0,5 

därav periodens resultat 2,4 4,7 0,8 

Avsättningar 0,0 0,0 0,0 

Långfristiga skulder 80,5 71,6 93,5 

Kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 80,2 76,0 94,0 

 

  



Uppföljning oktober 2016 9(43) 

Kommunledningskontor 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 12 821 15 897 10 902 -4 995 13 083 16 495 3 412 

        

Personalkostnader 19 999 21 835 22 206 371 26 665 26 665 0 

Lokalkostnader 991 1 204 924 -280 1 108 1 335 227 

Övriga kostnader 16 176 16 189 14 817 -1 372 17 781 19 790 2 009 

Kapitalkostnader 1 207 1 611 767 -844 921 1 910 989 

Summa kostnader 38 373 40 839 38 714 -2 125 46 475 49 700 3 225 

        

Resultat -25 552 -24 942 -27 812 -2 870 -33 392 -33 205 187 

 

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

Budget    33 381    33 381  33 392   

Prognos    33 381    33 401  33 205   

Avvikelse    0    -20  187   

Redovisat    9 809    19 878  24 942   

Takt 
redov 

   0,29    0,60  0,75   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse  187 tkr. 

IT-avdelningen och växeln  har  budgetavvikelser  både på kostnads- och intäktssidan, detta härleder till ökade 

volymer i kommunen. Ett ökat antal datorer och licenser mot vad prognosen var i början av året, samt fler 

mobiltelefoner och abonnemang. 

Personalavdelningen har återsökt en del kostnader från Försäkringskassan, vilka högre än budgeterat. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Kommunledningskontorets verksamheter påverkas i viss utsträckning av volymförändringar inom organisationen. 
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Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

1 872 1 868 1 874 1 962 2 113 2 060 2 016 1 981 1 898 2 154 2 183 2 085 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

2 019 1 988 2 009 2 115 2 116 2 156 2 725 2 403 2 090 2 216   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

16 12 14 29 20 17 0 14 6 6 23 4 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

9 12 12 8 9 2 14 20 11 15   

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0001 IT-investeringar 708 1 000 1 000 0  

0002 Läsplattor, politiker ks 300 300 300 0  

0003 IT-samverkan 811 2 000 1 000 1 000  

0006 Fiberanslutningar 22 1 095 1 095 0  

0009 Ärendehanteringssystem 150 600 600 0  

 Totalt 1 991 4 995 3 995 1 000  

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

Det investeringsprojekt som gäller IT samverkan (0003) ser vi inte att vi kommer nyttja de medel som finns i budget 

för 2016. Vi ser gärna att hälften av de 2000 tkr förs över till budget för 2017. 
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Fastighet 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 60 938,2 67 094,9 69 758,8 2 663,9 83 714,0 83 714 0,0 

        

Personalkostnader 760,1 483,8 630,4 146,6 756,6 456,6 -300,0 

Lokalkostnader 47 763,2 56 199,0 67 059,2 10 860,2 80 475,0 79 675 -800,0 

Övriga kostnader 3 657,0 5 443,6 1 525,1 -3 918,5 1 829,8 929,8 -900,0 

Kapitalkostnader 1 675,8 1 602,5 1 745,0 142,5 2 094,0 2 094 0,0 

Summa kostnader 53 856,1 63 728,9 70 959,7 7 230,8 85 155,4 83 155,4 -2 000,0 

        

Resultat 7 082,1 3 366,0 -1 200,9 -4 566,9 -1 441,4 558,6 2 000,0 

 

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

Budget  500  1 435    1 435  1 441   

Prognos  500  585    -865  -559   

Avvikelse  0  850    2 300  2 000   

Redovisat  -1 584  -2 271    3 588  3 366   

Takt 
redov 

 -3,17  -1,58    2,50  2,34   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Med anledning av fortsatt goda effekter av energibesparingsåtgärder samt en gynnsam väderlek tillsammans med 

låga energipriser uppskattar vi att det blir ett överskott vad gäller mediakostnaderna. Prognosen är att det blir ett 

överskott på 800 tkr, vilket är något sämre prognos än den som lämnades i augusti. 

Vad gäller underhåll och övriga driftskostnader är det svårt att prognostisera med tanke på den situationen som vi 

befinner oss i. Förhoppningen är att vi kan hålla nere vårt planerade underhåll och därigenom få ett visst överskott 

framförallt kopplat till utrangeringen av vissa byggnader. Det inte är så många investeringsprojekt igång, vilket 

också medför att drift- och underhållskostnaderna hålls nere. Driftskostnaderna minskar även något på grund av att 

Solgårdens och Klintgårdens verksamhet flyttats över i en modul. Modulerna drar mindre energi än tidigare 

byggnader och det blir endast ett mottagningskök. Som det ser ut nu blir det ett överskott på 1200 tkr. 

På grund av sjukdom har personalkostnaderna minskats med 300 tkr och ersatts av konsultkostnad med 

motsvarande. 
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Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

77 76 72 78 78 68 78 82 75 78 47 64 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

56 47 74 66 66 58 39 39 17 21 0 0 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

0 0 4 0 0 2 0 0 5 0 23 10 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

10 5 8 3 3 20 17 17 0 0 0 0 

Uppvärmning 1000 kWh 

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 

2013 1 779 1 568 1 726 998 420 210 184 237 461 712 1 117 1 315 10 727 

2014 1 641 1 254 1 087 725 475 244 190 217 423 682 1 026 1 565 9 529 

2015 1 533 1 498 1 248 910 627 351 201 253 412 844 1 290 1 744 10 911 

2016 1 868 1 531 1 395 985 466 199 177 210 336 831   7 998 

Övrig el. 1000 KWh 

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Total 

2013 734 657 688 580 504 412 398 462 578 665 633 654 6 965 

2014 709 614 630 511 471 402 397 433 548 625 633 677 6 650 

2015 672 620 635 536 494 420 370 449 548 474 634 622 6 474 

2016 656 608 607 520 460 402 372 414 550 429   5 018 

Vatten, m3 

 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 

2013 4017 3460 3789 3501 3607 2775 2676 3099 3736 3791 3614 3603 41668 

2014 3630 3654 3767 3173 3279 2944 2755 2918 3700 3864 3983 3406 41073 

2015 3695 3769 3999 3552 3624 3544 3158 3773 4153 3877 4367 3649 45160 

2016 4298 3836 4049  3874   4575   3383  2691 3322 4680 3845   38553 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0403  Gamlebyn fsk, ny vent 0 1 400 0 1 400  

0404  Parksk gymn.sal, ny vent 24 2 750 2 750 0 Dec 

1612  Örkenedsskolan ombyggnad 814 21 307 2 600 18 707 2017 

1614  KS §122 ny ventilation NB 0 231 0 231  

1615  Diverse åtgärder Lindhem 531 1 700 1 700 0 Dec 

1626  Säkerhetsproj riskinven 72 150 150 0 Dec 

1627  Säkerhetsproj elsäkerhet 57 150 150 0 Dec 



Uppföljning oktober 2016 13(43) 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

1630  Utredning ishall 0 300 300 0 Dec 

1632  Samlokalisering olika vht 0 100 0 100  

1635  Lönsboda simhall svikter 110 200 200 0 Dec 

1636  Takljus Aula Hasslaröd 0 400 400 0 Dec 

1667  Ny förskola Osby tätort 0 25 000 500 24 500  

1682  Utemiljö förskolor 235 800 800 0 Dec 

1701  Projektering energisparpr 0 250 250 0 Dec 

1702  Genomförande energisparpr 838 2 000 2 000 0 Dec 

1711  Säkerhetsprojekt larm 0 300 300 0 Dec 

1720  Kommunkontor ombygg 2 570 27 582 10 000 17 582 2018 

1734  Div verks förändr Barn sk 5 200 200 0 Dec 

1735  Renovering Brio Kuben 85 15 600 85 15 515 Sept 

1770  Moduler Lönnegård KS §322 1 036 1 740 1 740 0 Juli 

1771  Moduler Hemgården KS §323 1 309 2 130 944 1 186 Okt 

1772  Moduler Klockar KS §324 1 532 2 265 1 532 733 Okt 

1923  Utbyte storköksutrustning 387 500 500 0 Dec 

1924  Rönnebacken kök 745 0 745 -745 Jan 

2555  Staket trädgård Lindhem 42 50 42 8 Maj 

 Totalt 10 392 107 105 27 888 79 217  
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Kostorganisation 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 22 027 21 446 21 147 -299 25 377 25 937 560 

        

Personalkostnader 13 559 14 137 13 181 -956 15 817 16 200 383 

Lokalkostnader 22 28 21 -7 25 32 7 

Övriga kostnader 7 774 9 344 7 978 -1 366 9 574 10 012 438 

Kapitalkostnader 0 2 87 85 104 2 -102 

Summa kostnader 21 355 23 511 21 267 -2 244 25 520 26 246 726 

        

Resultat 672 -2 065 -120 1 945 -143 -309 -166 

 

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

Budget    0    0  143   

Prognos    0    -81  309   

Avvikelse    0    81  -166   

Redovisat    856    841  2 065   

Takt 
redov 

   -    -  14,44   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Kort redovisning per enhet 

Central administration: Intäkterna stämmer ej överens med budget. En extra administrativ tjänst (50%) har 

tillkommit ytterligare en kostchef fr.o.m. september 

Kök Hasselgården: Köket producerar fr.o.m juni (2016) mat även åt Regnbågens förskola. Investeringar i samband 

med detta tillsammans med ökade driftskostnader resulterar i negativa avvikelser. 

Kök Hemgården: Förskolan är evakuerad fr.o.m. juni månad. Maten produceras på Hasselgården. 

Kök Solklinten: Maten produceras och transporteras till 80% från Ekebo. Köket är fr.o.m. februari ett 

mottagningskök med tillagningsmöjligheter. 

Kök Ängsgården: Maten produceras på Naturbruk. 

Kök Lönnegården: Köket producerar mat till alla avdelningar. Dessa är fördelade i treolika lokaler. Logistiken för 

servering och service till avdelningarna har gett ökade personalkostnader (ca. 75%) Investeringar gjorda löpande 

under året för att hantera logistiken. 

Kök Trulsagården: Förskolan evakuerades i augusti. Produktionen kommer ske på Killebergsskolan. I samband med 

denna sammanslagning minskar bemanningen med 25%. 

Kök Hasslaröd: Köket är ej ändamålsenligt i förhållande till den kvantitet som produceras. Fr.o.m. augusti står köket 

även för fritidsverksamhetens måltider vilket medför ökat personalbehov. 

Kök Klockareskogsskola: Personalen på egen begäran minskat på personalbehovet. Kökets arbetsmetoder och 

livsmedelshantering ger besparingar även på driftskostnaderna. 

Kök Örkenedsskolan: Har i början av året servat Lönnegårdens evakuerade avdelningars måltider. Detta med ett 



Uppföljning oktober 2016 15(43) 

ökat personalbehov (ca. 50%) 

Kök Killeberg: Kokerskan gick i pension i Juni. Ny personal startade i augusti och tjänsten har sänkts med ca. 20 

(samarbetar fr.om. augusti med Trulsagården). Ökade kostnader pga. transporter mellan Killeberg och Trulsagården. 

Kök Visseltofta: Kokerskan har gått över från uppehållstjänst till semestertjänst. 

Kök Ekebo: Producerar mat till Solklintens förskola och under sommaren serverat fritidshemsbarnen. 

Kök Naturbruk: Skall enligt budget inte ha några externa intäkter. Personalstyrkan har minskat succesivt och är 

fr.o.m. augusti ca. 2,5 tjänster. 

Kök Rönnebacken: Stora omkostnader i samband uppstart av ny renoverat kök. Många maskiner har behövt 

repareras under året eftersom det inte investerades i detta i samband med renovering. Höga kostnader för att få 

balans på inköp och minimalt med svinn. Förändringar i personalgruppen fr.o.m. september. 

Kök Bergfast: En ökning av måltider samt en lågt satt budget bidrar till ett underskott. 

Sammanfattning: 

Ökade kostnader pga. personalförstärkning centralt, tre evakuerade förskolor under 2016 med ökat personalbehov 

samt logistikkostnader som följd, höga omkostnader i samband med tillbakagång i nyrenoverade lokaler. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Löpande översyn av organisationen med fokus på personalgruppen (sammansättning samt kompetens), inköp och 

upphandling, logistik och transport. 

Tidplan för åtgärdsprogram 

Åtgärder sker löpande. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

1 120 1 413 1 271 1 302 1 351 1 327 1 391 1 442 1 382 1 562 1 448 1 422 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

1 463 1 507 1 228 1 391 1 296 1 318 1 425 1 385 1 348 1 704   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

2 13 26 14 12 8 -6 -3 50 22 22 7 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

5 15 24 15 13 26 17 5 26 13   

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0005 Inventarier, kök Rönnebacken 278 266 280 -14 dec 2016 

 Totalt 278 266 280 -14  
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Utbildning och arbete 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 60 557,0 67 033,8 66 844,7 -189,1 80 207,3 128 589,0 48 381,7 

        

Personalkostnader 65 644,9 76 828,6 67 389,0 -9 439,6 80 604,2 92 247,1 11 642,9 

Lokalkostnader 12 604,2 13 404,9 11 596,4 -1 808,5 13 767,8 14 984,9 1 217,1 

Övriga kostnader 67 303,4 90 874,0 68 123,0 -22 751,0 81 661,6 119 358,8 37 697,2 

Kapitalkostnader 4 736,2 4 294,2 4 482,1 187,9 5 377,5 5 103,1 -274,4 

Summa kostnader 150 288,7 185 401,7 151 590,5 -33 811,2 181 411,1 231 693,9 50 282,8 

        

Resultat -89 731,7 -118 367,9 -84 745,8 33 622,1 -101 203,8 -103 104,9 -1 901,1 

Oktober prognosen visar en negativ avvikelse om 1,9 mkr. Detta är en försämring jämfört med föregående prognos 

då området prognostiserade en positiv avvikelse om ca 1 mkr. 

De stora avvikelserna är kopplade till placeringar samt felberäknade elevintäkter Naturbruksgymnasiet. 

Avvikelser mot budget enligt ovan per kostnadsslag beror på följande; 

Intäktsökning kopplat till statsbidrag för mottagande av ensamkommande barn samt etableringsersättningar. 

Personalkostnadsökning kopplat till utökning av personal (organisation flyktingsamordning) för utredning och 

placering av ensamkommande barn. Samt ökat behov av personal för att hålla två boenden för ensamkommande 

öppna under 2016. 

Avvikelse i lokalkostnader beror på att hyreskostnader för andrahandslägenheter/jourlägenheter är budgeterade 

under annat kostnadsslag. Kostnadsutfallet redovisas dock under kostnadsslag lokalkostnader. 

Övriga avvikelser i kostnader är kopplat till de många placeringarna av ensamkommande barn. Fanns ingen höjd 

tagen i budget för detta. 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Oktober prognos visar en negativ avvikelse mot budget om 1,9 mkr. Detta är en försämring från föregående prognos 

i september som då visade ett netto överskott om 1 mkr mot budgeterat netto. Avvikelser kopplat till prognosen 

återfinns nedan under respektive område. 

Utbildning och arbete centralt 

Negativ avvikelse mot budget om 1,4 mkr. Kopplat till ökad intern överföring av elevpeng till yrkesskolan där 

flertalet av eleverna är Osby elever. Övriga kostnader, främst för ungdomar i särskolan hos annan huvudman, 

beräknas överstiga budgeterat. 

Även transporter/skolskjuts för elever inom särskolan/yrkesskolan beräknas överstiga budgeterat. 

Ekbackeskolan 

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 2,4 mkr. I början på året fick Ekbackeskolan och 

introduktionsprogrammet ett extra anslag om 3,85 mkr. Detta för att förstärka organisationen kring 

introduktionsprogrammet. Verksamheten har i prognosen räknat med statlig ersättning för skolpeng för asylsökande. 

Det stora antalet ensamkommande ungdomar under året bidrar till att återsökta medel är av betydande del för 

ekonomin. Det stora problemet som med övriga ersättningar från Migrationsverket är att handläggningstiderna är 

enormt långa. Därav väntar verksamheten på pengar gällande hela 2016. Den positiva avvikelsen beror på dessa 

statliga ersättningar. Prognosen är i höjd med föregående prognos. 



Uppföljning oktober 2016 17(43) 

Naturbruksgymnasiet 

Gymnasieverksamheten prognostiserar en total avvikelse mot budget om 2280 tkr. Detta är en kraftig försämring 

mot föregående prognos (avvikelse 1,4 tkr). Verksamheten har missbedömt elevintäkterna, vilka från en prognos till 

en annan försämrats med 600 tkr. Även intäkterna från annan kommun gällande elevstöd för elev från annan 

kommun har sänkts i prognosen, 200 tkr. Detta beror på att eleven från hösten är i praktik och därför inte har behov 

av stöd. 

Den ekonomiska styrningen har brustit under en längre tid. Åtgärder kommer nu att vidtas. Endast 5 st elever från 

Osby kommun är inskrivna på naturbruksgymnasiet hösten 2016. 

Verksamhet internat prognostiserar en negativ avvikelse om 450 tkr. Kopplat till färre elever och därmed färre 

boendeintäkter. 

Vuxenutbildningen 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om 1,6 mkr. Avvikelsen är kopplad till högre intäkter (intern 

överföring från flyktingsamordning) för individer inom etableringen som är inskrivna inom SFI. Dessa är i prognos 

uppräknade med 1,5 mkr. Inom SFI har personalförstärkning gjorts med 1,5 tjänst därav en ökning av lönekostnader 

om 0,8 mkr. 

Verksamheten prognostiserar med ökat statsbidrag för teoretisk vux. En möjlighet att komplettera tidigare 

gymnasiebetyg, bredda kompetens för ett yrke eller få behörighet till högskola och universitet. En ökning om 

0,7 mkr. 

Boende ensamkommande 

Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar en negativ avvikelse om 2,0 mkr. Trots detta ett positivt 

nettoöverskott om 3,5 mkr. Verksamheten är budgeterad att ge ett nettoöverskott om 5,6 mkr. Det lägre 

nettoöverskottet beror på att två boenden varit och är i bruk under hela året. Detta medför framför allt ökade 

personalkostnader, 17,0 tjänster under större delen av året (budget 11,5 tjänster). Då planerna inför nästa år är att 

endast ha ett HVB boende igång har ansvarig redan börjat minska personalresurser. Detta ger en liten effekt redan i 

år och därmed en liten förbättring mot föregående prognos. Antalet boende är idag 9 st Marklunda och 9 st på Villa 

Eken. I detta håller verksamheten för flyktingsamordning på att flytta hem externa placeringar. 

Boendet på Skeingevägen kommer fr o m februari övergå till stödboende med 6 platser. Ett stödboende är tänkt som 

ett nästa steg i anpassningen till att klara ett eget liv och boende. Här ska man i princip kunna sköta sig själv genom 

att hantera sina inköp, laga sin mat, till viss del ansvara för sin ekonomi etc. I detta boende kommer i princip ingen 

personalresurs krävas. Stöd som ev kan behövas kommer att täckas i ordinarie bemanning för HVB boendet. 

Arbetsmarknadsenheten 

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 1,0 mkr. Detta är kopplat till, som även visades i 

föregående prognos, en tjänst handledare på Växthuset är ej tillsatt eftersom projektet Vägen in beviljades. 

Färre resursanställda än förväntat. En stor del av de inskrivna i verksamheten har under året inte nått upp till de 

basala kraven för en resursanställning. Flera deltagare befinner sig mycket långt från arbetsmarknaden och behöver 

längre tid i arbetsträning med individuellt stöd. Där är det statliga stödet högre samt att lönekostnaderna för 

verksamheten minskar. 

Under året har vi haft viss personalomsättning vilket gjort att det vid olika tidpunkter uppstått vakanser under några 

månader. 

Vuxenenheten 

Verksamheten prognostiserar i oktoberprognosen en avvikelse om 700 tkr mot budget. Föregående prognos, utifrån 

vad man visste då, visade att verksamheten låg i nivå med budgeterat netto. De stora förändringar som skett är, 

tillkommande placeringar både inom missbruk en placering (200 tkr) samt  en placering psykiatri (600 tkr). Dessa 

båda placeringar togs upp som ärenden i utskottet för Utbildning och arbete under oktober månad. 

Kostnader gällande försörjningsstödet bedöms hamna i nivå med budgeterat. Där antalet utbetalningar till unika 

hushåll har minskat under hela sommaren för att i september hamna på en nivå om 98 hushåll enligt statistik från 

Treserva. 
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Flyktingsamordning 

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budgeterat nettoöverskott om 0,6 mkr. Det är sämre än 

föregående prognos men ändå ett prognostiserat nettoöverskott. Osäkerheten kring rätt ersättningsnivå i 

ansökningarna till Migrationsverket gör att verksamheten är försiktig i sitt antagande. Det stora problemet är att det 

inte görs någon återkoppling av Migrationsverket (Alvesta) gällande inskickade återsökningsblanketter. Därav är det 

svårt att veta om handläggare i Osby kommun, som gjort ansökningarna, har fyllt i dem rätt. Det är av stor vikt att 

verksamheten säkerställer att vi lämnar ifrån oss rätt information och uppgifter. Rutiner och sammanställning av 

gällande paragrafer och förordningar har gjorts för att underlätta arbetet med återsökningar. Det finns ändå 

svårigheter med att få till bra processer/rutiner kring detta. För att lyckas med det behövs det frigöras tid i tjänst. 

Frigöra tid för att kunna bli expert inom området. 

Det är prognostiserat kostnader för HVB och konsulentstödda familjehem med 23,0 mkr i helårsprognos. Ca 6,0 mkr 

i kostnader för utbetalning av arvode/omkostnadsersättningar familjehem. 

I prognosen finns det inte medtagit ansökta ersättningar för placering av klient inom våld i nära relationer. Under 

september månad fanns möjlighet att söka ersättning för placeringar/kostnader som uppkommit under föregående år. 

Dessa 1,1 mkr är inte med i prognosen. Alldeles för osäkert kring om Migrationsverket beviljar ansökan. 

När det gäller etableringsersättningarna har dessa fördubblats, till 12,7 mkr i prognosen, mot budgeterad intäkt. 

Dessa betalas ut månadsvis för individer som har uppehållstillstånd och därmed ingår i etableringen under två års 

tid. Härifrån överförs intäkter till Barn och skola samt Vuxenutbildningen samt med start i år ersättning för initiala 

kostnader (glappetersättningar) till vuxenenheten. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

6 279 6 974 6 312 6 494 6 507 6 686 7 009 6 579 6 135 6 472 6 539 6 754 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

6 961 7 390 7 276 7 536 7 808 7 987 7 783 8 001 8 120 7 966   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

68 24 48 30 47 72 9 15 24 88 49 48 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

74 42 67 98 43 40 57 14 45 46   

De ökade lönekostnaderna mellan åren beror på utökningen av organisationen kring utredning och placering av 

ensamkommande barn. Idag består den utav 5,5 tjänster utredare samt 1,0 tjänst handledare för utslussarbete. Detta 

leds utav 1,0 enhetschef. Under 2015 kom bara under sista kvartalet ca 46 ensamkommande ungdomar. I det läget 

stod verksamheten med 1,0 utredare. Då var antalet ärenden uppe i 80-90 st. 

Det har även krävt personalresurser att ha två boenden igång. Villa Eken samt Marklundagården. Vid framtagande 

av budget räknade verksamheten med att enbart ha Marklundagården igång. Detta beräknades på 11,5 tjänster. 

Under 2016 har verksamheten haft ca 17,0 tjänster på schema. 

Försörjningsstöd och introduktionsersättning 

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

Antal hushåll 
2015 

146 137 132 125 129 132 132 131 118 115 107 116 

Antal hushåll 
2016 

119 109 113 114 113 111 104 103 98    

Utbetalt/hus
håll 2015 

5 390 5 617 5 942 6 702 6 376 8 327 6 728 5 311 6 378 6 177 5 373 7 035 

Utbetalt/hus
håll 2016 

5 729 7 042 6 992 6 794 6 928 5 989 6 543 7 515     
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Placeringsdygn vuxna 

Placeringsd
ygn 

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

Vuxna SoL 
2015 

128 115 124 120 152 180 208 217 229 248 240 233 

Vuxna SoL 
2016 

222 185 180 204 210 191 223 225     

Vuxna LVM 
2015 

62 56 62 56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vuxna LVM 
2016 

0 0 0 0 0 0 0 0     

Socialt 
boende 
2016 

31 0 0 0 0 0 0 0     

Återsökning kostnader ensamkommande barn 

Tkr kvartal 1 kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 

Återsök enligt avtal 20 platser varav 11 asyl 
(300kr/dygn) 

546 Utbetalt   

Grundersättning för 20 avtalsplatser (1600 kr/dygn) Utbetalt 2912 Utbetalt 2940 Utbetalt 2940  

Asyl utöver avtal 9612 9045   

Återsök utredningskostnader 443 1384   

Totalt 10601 10426   

 

Tabellen ovan visar de återsökningar som är inskickade. Raden "Totalt" anger aktuell skuld gällande vad som är 

inskickat till Migrationsverket för 2016 års kostnader. 

När det gäller fordran från 2015 kvarstår ca 12 mkr som kommunen fortfarande väntar på. Detta är placeringar av 

ensamkommande asyl ungdomar som är externt placerade. Ansökningarna som är kopplade hit handläggs i Alvesta. 

Se nedan sammanställning över 2015 års fordringar. 

Specifikation Avser period Belopp Utbet Datum Avslag Saldo 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (vård o 
boende) 

150612-
150630 

72 200,00    72 200,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (vård o 
boende) 

150701-
150930 

349 600,00    349 600,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (vård o 
boende) 

150630-
150630 

5 627,00    5 627,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (vård o 
boende) 

150701-
150831 

332 339,00    332 339,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (vård o 
boende) 

150701-
150930 

349 600,00    349 600,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (vård o 
boende) 

150227-
150331 

125 400,00    125 400,00 

Asylsökande 
ensamkommande 

150401-
150630 

345 800,00    345 800,00 
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Specifikation Avser period Belopp Utbet Datum Avslag Saldo 

barn (vård o 
boende) 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (HVB) 

2015 kv 2 193 800,00    193 800,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (HVB) 

2015 kv 3 2 502 300,00    2 502 300,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (HVB) 

2015 kv 4 5 240 200,00    5 240 200,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn (HVB) 

2015 kv 4 2 946 900,00    2 946 900,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn m 
uppehållstillstånd 

2015 kv 1 324 000,00 324 000,00 20160930 0,00 0,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn m 
uppehållstillstånd 

2015 kv 2 327 900,00 327 600,00 20161031 300,00 0,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn m 
uppehållstillstånd 

2015 kv 3 331 200,00 331 200,00 20160930 0,00 0,00 

Asylsökande 
ensamkommande 
barn m 
uppehållstillstånd 

2015 kv 4 331 200,00 303 600,00 20161031 27 600,00 0,00 

  13 778 066,00 1 286 400,00  27 900,00 12 463 766,00 

  

Tidplan för nämndens behandling 

Utskottet för utbildning och arbete 16 november 2016 

Diagram 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

2230 Teknikinventarier 69 100 69 31 klar 

0452 Inv vuxenutbildning 0 1 446 0 1 446 
Pengar 
behövs 

nästa år 

2248 AV utrustning/multimedia 0 50 0 50  

2277 Svetssimulator 0 250 0 250  

2280 Buss 0 200 0 200 leasing 

2287 Möbler Ekbackeskolan 92,5 100 92,5 7,5 klart 

 Totalt 161,5 2 146 161,5 1 984,5  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Pengar för flytt av Lärcenter (projekt 0452)  kommer att behöva flyttas med till 2017. Dessa hanteras i tilläggsanslag 

i januari 2017. Det är under nästa år som Lärcenter flyttar till Köpmangården.. 
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 17 497 16 540 16 714 174 20 058 19 983 -75 

        

Personalkostnader 28 748 30 290 30 579 289 36 714 36 654 -60 

Lokalkostnader 17 711 15 540 16 603 1 063 19 924 18 909 -1 015 

Övriga kostnader 20 681 20 110 21 251 1 141 25 452 28 452 3 000 

Kapitalkostnader 11 764 12 244 12 954 710 15 545 14 745 -800 

Summa kostnader 78 904 78 184 81 387 3 203 97 635 98 760 1 125 

        

Resultat -61 407 -61 644 -64 673 -3 029 -77 577 -78 777 -1 200 

 

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

Budget  
-75 
222 

 
-77 
279 

   
-77 
454 

 
-77 
577 

  

Prognos  
-76 
269 

 
-77 
450 

   
-78 
954 

 
-78 
777 

  

Avvikelse  1 047  171    1 500  1 200   

Redovisat  
-11 
451 

 
-25 
773 

   
-52 
090 

 
-64 
644 

  

Takt 
redov 

 0,15  0,33    0,67  0,83   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Samhällsbyggnad, exklusive VA-verksamheten, prognostiserar ett underskott mot budget på 1,2 mnkr. 

Prognosen för Samhällsbyggnads övergripande verksamheter visar netto ett underskott på 0,4 mnkr. Det 

prognostiserade underskottet har ökat efter beslut i Samhällsbyggnadsutskottet 2 november om att bevilja 

Snapphanerikets turistförening bidrag på 40 tkr till att ta fram en nästa års turistbroschyr. Övriga orsaker till 

underskottet är bland annat lägre intäkter för försäljning av detaljplaner samt högre kostnader än budgeterat för 

bostadsanpassningsbidrag och resebidrag till studerande. Samhällsplaneraren slutade i början av året. och för att 

hålla nere kostnaderna under 2016 har tjänsten inte återbesatts vilket medfört lägre kostnader än budgeterat. 

Mark och exploatering prognostiserar ett överskott på 1,4 mnkr vilket beror på högre intäkter till följd av 

interndebitering av tid som personal inom Mark och exploatering arbetar för VA-verksamheten samt ökad 

försäljning under året av mättjänster till Hässleholm kommun inom ramen för samarbetsavtal (Osby, Östra Göinge, 

Hässleholm). Denna försäljning kommer minska under 2017 jämfört med 2016. Lägre kostnader inom mark och 

exploatering till följd av generell återhållsamhet på grund av besparingskrav under 2016. Lägre utbetalning av 

bidrag avseende enskilda vägar. Dessutom börjar tidigare års investeringar i utbyte av gatubelysning till LED-

armatur ge effekt i form av lägre elförbrukning. 

Prognosen för Driftenheten, exklusive skogsverksamheten, visar på ett underskott på 1,8 mnkr. Det finns osäkerhet i 

Driftenhetens prognos då vi till följd av uppgradering av ekonomisystemet tidigare under året ligger efter med 

kostnadsfördelning och internfakturering. Underskottet mot budget beror främst på: Minskad försäljning av tjänster 

(man- och maskintid) till Osbybostäder och SBVT. Högre kostnader för reparation och underhåll på grund av åldrad 

maskinpark. Kostnaderna för renhållning (sopor i skog m.m.), åtgärder av skadegörelse, klottersanering samt 

renovering av offentliga toaletter har varit högre än budgeterat. Så kallade "potthålslagningar" av gator och vägar 
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var ej budgeterade 2016 och medför därför ett överdrag mot budget. 

Skogsverksamheten beräknas ge ett överskott mot budget på 0,5 mnkr. 

Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott på 0,7 mnkr vilket främst beror på en markant ökning av antalet 

utryckningar. Redan efter 10 månader är antalet larm fler än för hela 2015. Detta leder till högre personalkostnader 

men även till högre övriga kostnader på grund av ökat slitage på utrustningen. Prognosen för intäkterna är lägre än 

budget och beror främst på två orsaker. Räddningstjänst har under stora delar av året haft en vakans på tjänsten som 

brandingenjör och därför har inte avgiftsfinansierade tillsyner och handläggning kunnat bedrivas som planerat. 

Dessutom är intäkterna för IVPA (I väntan på ambulans) överbudgeterade med drygt 0,2 mnkr. 

Kultur och fritid prognostiserar ett underskott på drygt 0,2 mnkr vilket beror på underbudgeterad 

vaktmästarorganisation. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

2 862 3 057 2 796 2 855 2 697 2 869 2 820 3 040 2 851 2 901 2 892 2 928 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

3 215 3 136 3 009 3 066 2 862 3 112 2 915 3 045 2 945 3 037   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

12 30 15 20 27 27 9 1 4 9 36 23 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

30 12 25 26 13 19 11 0 10 14   

Nyckeltal, Räddningstjänsten 

2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack 

Antal utryckningar 45 39 42 35 60 75 45 40 47    428 

Antal genomförda 
tillsyner 4 3 2 0 1 1 0 0 4    15 

Antal utbildade i 
brandskydd    126         126 

Antal utbildade i 
HLR/sjukvård    117    3 6    126 

Anledningen till att antalet genomförda tillsyner och utbildningar i HLR och brandskydd inte följer plan är att vi 

under hela året haft vakanta tjänster inom dessa områden. Fram till maj saknades en 50% tjänst då räddningschefen 

var ledig för studier på halvtid och efter maj saknades en heltidstjänst som brandingenjör. 

Inskolning/internutbildning av ny insatsledare har även haft en stor påverkan. 

Tidplan för nämndens behandling 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 12 oktober. 

Kommunstyrelsen 26 oktober. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 Projekt 
nr  

Namn 
Utfall 

perioden, tkr 
Budget 

helår, tkr 
Prognos 
helår, tkr 

 
 Klart 

(tidpunkt)  

 MEX samt Driftenheten      

 0051  Fastighetsbildning 91 150 150 0 
 2016-12-

31  

0052 Förvärv Osby 192:67 0 600 600 0 
2016-12-

31 

 0080  Industrispår NO 130 31 725 250 31 475 
 2017-04-

30  

 0101  Lekplatser 204 250 250 0 
 2016-12-

31  

 0105  Norra Tvärgatan vändplan 101 100 101 -1 
2016-10-

31 

 0106  Fyrtorns parkering 84 95 95 0 
 2016-12-

31  

 0107  Centrumåtgärder 0 305 75 230 
 2016-12-

31  

 0108  Gatubelysning 138 495 495 0 
 2016-12-

31  

 0115  Fordon driftenheten 582 1 390 1 390 0 
 2016-12-

31  

 0120  Parkering vid järnv LBA 114 480 150 330 
 2016-12-

31  

 0126  Asfalt 1 691 3 200 3 200 0 
 2016-12-

31  

 0196  Nya planområden 332 1 000 500 500 
 2016-12-

31  

 0197  Underhåll Osby camping 881 1 000 881 119  Klar  

 0247  GC-väg Lönsboda-Duvhult 428 1 040 1 040 0 
 2016-12-

31  

 0254  Tunnel Rv 15 Hallarydsväg 272 1 750 272 1 478  

 0255  Statsbidrag tunnel Rv 15 0 -875 0 -875  

 0264  Plotter 256 270 256 14  Klar  

 0702  Gatukostnadsersättning 0 -60 -60 0 
 2016-12-

31  

 Räddningstjänsten      

 0040  Släckbil 0 3 600 0 3 600  2017  

 0267  Värmekameror 121 120 121 -1  Klar  

 0268  Personsökare 0 80 50 30 
 2016-12-

31  

 Kultur och fritid      

 0261  Meröppet bibliotek 30 350 50 300  2017  

 0262  Osby simh. kassa o passer 0 150 150 0 
2016-12-

31 

 0263  L:a simh. kassa o passer 0 125 125 0 
2016-12-

31 

 0282  Luftvärmepump LGIF 0 450 450 0 
2016-12-

31 

 0288  Läktare och ljud Osby IP 350 350 350 0 
2016-10-

31 
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Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

 2270  Skateboardramp Osby 2 320 320 0 
2016-12-

31 

 Totalt 5 807 48 460 11 261 37 199  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekt 0080, Industrispår NO: Entreprenaden beräknas genomföras under våren 2017. Flytt av budget till 2017 

kommer sökas. 

Projekt 0254 och 0255, Tunnel Rv 15 Hallarydsväg: Samhällsbyggnadsutskottet fattade beslut om att avbryta 

upphandlingen. Ny upphandling kommer genomföras under våren 2017. Tilläggsbudgetering kommer sökas. 

Projekt 0107, Centrumåtgärder: 75 tkr om beslut i kommunstyrelsen i december om färdigställande av skateparken i 

Osby. 

Projekt 0040, Släckbil: Släckbil till Osby kan levereras först 2017. Flytt av budget till 2017 kommer begäras. 

Eventuellt kommer tilläggsbudget att behöva sökas för att utrusta fordonet. Analys av detta pågår. 

Projekt 0268, Personsökare: Delar av detta investeringsprojekt föreslås skjutas upp i väntan på besked om en ny 

brandstation. Det som köps in i år är nödvändiga byten av personsökare och eventuellt med komplettering av 

mobiltelefoner till befälen. 

Projekt 0261 - Meröppet bibliotek: På grund av pågående diskussioner med Osbybostäder gällande utbyte av 

föråldrad allmänbelysning i tak, byte av tak och brandlarm beräknas meröppet bli försenat. Fastighetsstrateg är 

inkopplad och driver ärendet. Flytt av budget till 2017 kommer sökas. 

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

Projekt 0080 - Industrispår NO - Kommer genomföras under våren 2017 om projektet kan genomföras inom ramen 

för beviljad budget alternativt ytterligare finansiering tilldelas. 

Projekt 0254, 0255, 0040 och 0261 genomförs inte under 2016, se kommentarer under föregående rubrik. 
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Samhällsbyggnad, VA-verksamheten 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 21 351 24 514 24 503 -11 29 405 29 414 9 

        

Personalkostnader 1 0 0 0 0 0 0 

Lokalkostnader 994 656 1 250 594 1 500 906 -594 

Övriga kostnader 9 565 13 242 14 326 1 084 17 191 20 503 3 312 

Kapitalkostnader 5 845 5 927 6 281 354 7 538 7 183 -355 

Summa kostnader 16 405 19 825 21 857 2 032 26 229 28 592 2 363 

        

Resultat 4 946 4 689 2 646 -2 043 3 176 822 -2 354 

 

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

Budget  3 160  3 176    3 176  3 176   

Prognos  3 160  2 850    2 727  822   

Avvikelse  0  326    449  2 354   

Redovisat  2 099  4 871    3 090  4 689   

Takt 
redov 

 0,66  1,53    0,97  1,48   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Differens mot budget beror på att SBVT under Q3 2016 beviljades att använda ytterligare 1 Mkr för att utföra drift 

och underhållsarbeten avseende Osby kommuns VA-verksamhet. 

Ytterligare behov föreligger under innevarande år om 1-1,25 Mkr för drift och underhåll av VA-anläggningarna. De 

ökade behoven beror bland annat på kostnader kopplade till skyfallet den 5/6, åsknedslaget i Lönsboda samt akuta 

åtgärder kopplade till avloppsledningsnätet i Osby. 

Prognosen för helåret 2016 visar på så pass stort överskott vilket möjliggör att kunna bevilja SBVT ytterligare 

medel för drift och underhåll. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tidplan för nämndens behandling 

Ledningsutskottet 12 oktober. 

Kommunstyrelsen 26 oktober. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

0211  Vattenverk o trycksteg.st 573 2 500 800 1 700 
2016-12-

31 

0214  Avloppsren.verk pumpstat. 946 2 500 2 900 -400 
2016-12-

31 

0215  Övervakningssystem VA 107 500 200 300 
2017-06-

30 

0217  Vattentornet Osby 0 750 750 0 
2016-12-

31 

0219  Bredbandsutbyggnad 0 774 0 774 
2017-12-

31 

0310  Sanering av ledningsnät 5 427 10 100 10 100 0 
2016-12-

31 

0323  VA-anslutningsavgifter -724 0 -1 000 1 000  

0346  Avvattn slam LB 442 786 786 0 
2016-12-

31 

0361  Omb ställverket Osby ARV 469 1 000 1 000 0 
2016-12-

31 

0375  Avlopp Skeingesjön ö stra 0 2 250 0 2 250  

0376  Vatten&avlopp Kyrkhhultsv 1 136 891 3 000 -2 109 
2016-12-

31 

0377  Vatten Skeingesjö, öa str 0 2 250 0 2 250  

 Totalt 8 376 24 301 18 536 5 765  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Investeringsbudget 2016 exklusive Skeingesjön uppgår till 19 800 tkr. 

Investeringsprojekt på totalt 19 536 tkr kommer att behöva genomföras under året, däremot görs omföring av 

budgetmedel mellan investeringsprojekt då investeringskalkylen för vissa projekt ändrats under året. 

Projekt 0211, Vattenverk o trycksteg.st: Omdisponering, inom ramen för investeringsbudgeten, av 

investeringsmedel till projekt 0214 samt 0376. 

Projekt 0375, 0377, Skeingesjön: Investeringsprojekten kommer troligtvis inte hinna startas upp under 2016. 

Avvaktar startbesked. 

Projekt 0376, Vatten&avlopp Kyrkhhultsvägen: Enligt tidigare rapportering har projektering visat högre 

investeringskostnad än tidigare bedömd projektkostnad. Omdisponering, inom ramen för investeringsbudgeten, av 

investeringsmedel från projekt 0211. Anslutningsavgifter hänförda till projektet om ca 0,5 Mkr bedöms inkomma 

under 2017. 

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

Projekt 0215, Övervakningssystem VA och projekt 0219, Bredbandsutbyggnad: Projekten är sammankopplade och 

färdigställandetiden för bredbandsutbyggnaden är oklar. 
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Tillsyns- och tillståndsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 3 973 2 346 2 122 -224 2 546 2 437 -109 

        

Personalkostnader 4 166 4 211 4 521 310 5 430 5 100 -330 

Lokalkostnader 445 399 352 -47 422 500 78 

Övriga kostnader 1 206 552 601 49 722 900 178 

Kapitalkostnader 10 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader 5 827 5 162 5 474 312 6 574 6 500 -74 

        

Resultat -1 854 -2 816 -3 352 -536 -4 028 -4 063 -35 

 

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

Budget  -3 881  -1 329    -4 028  -4 028   

Prognos  -3 961  -1 329    -3 996  -4 063   

Avvikelse  80  0    -32  35   

Redovisat  -47  -942    -2 269  -2 816   

Takt 
redov 

 0,01  0,71    0,56  0,70   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

På intäktssidan är bygglovsintäkterna lägre än budgeterat och 85% av intäkterna jämfört med samma tid ifjol. 

Bygglovsärendena är många till antalet men av enklare slag och därigenom billigare. Trots ersättning för arbete med 

bostadsanpassning med ca 200 tkr/år är prognosen för intäkter Bygg, för närvarande minus 338 tkr 

Inventering av de enskilda avloppen medför intäkter då ansökan om nyanläggning inkommer. Prognosen pekar på 

+ 220 tkr på intäktssidan. Viktigt att notera att dessa intäkter endast är av tillfällig art. När de enskilda avloppen är 

åtgärdade, om 1-2 år kommer intäkten att försvinna 

Personalkostnaderna är  mindre än budgeterat på grund av att avloppsinventerare inte fanns tillgänglig förrän 1 april 

i stället för 1 januari, en inspektörs föräldraledighet och att nämnden endast haft 8 sammanträden. Inför kommande 

år bedöms nödvändigt att öka sammanträdestillfällen. 
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Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

455 376 405 418 417 416 429 421 416 414 421 408 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

397 392 377 441 415 453 434 436 440 428   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

0 1 24 0 7 2 0 0 0 0 0 2 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 9 2 2 0 0 0 0 0   

Tidplan för nämndens behandling 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 8 december 2016. 
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Revisionen 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 0 -5 25 30 30 30 0 

        

Personalkostnader 141,3 136,1 158,4 22,3 190,1 190,1 0,0 

Lokalkostnader 20,3 23,2 17,5 -5,7 21 21 0 

Övriga kostnader -94,4 39,1 416,6 377,5 499,9 499,9 0,0 

Kapitalkostnader 2,8 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader 70,0 198,4 592,5 394,1 711,0 711,0 0,0 

        

Resultat -70,0 -203,4 -567,5 -364,1 -681,0 -681,0 0,0 

 

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

Budget  685  685    685  685   

Prognos  685  685    685  685   

Avvikelse  0  0    0  0   

Redovisat  -137  -91    174  203   

Takt 
redov 

 -0,2  -0,13    0,25  0,30   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

8 19 17 23 15 20 8 5 10 16 9 21 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

15 11 18 21 17 14 12 6 13 11   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Valnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0 

        

Personalkostnader 18 4,6 24,2 19,6 29 29 0 

Lokalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 

Övriga kostnader 3,1 1,7 1,7 0,0 2 2 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader 21,1 6,3 25,9 19,6 31 31 0 

        

Resultat -21,1 -6,3 -25,9 -19,6 -31 -31 0 

 

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

Budget  31  31    31  31   

Prognos  31  31    31  31   

Avvikelse  0  0    0  0   

Redovisat  1  3    5,3  6,3   

Takt 
redov 

 0,03  0,10    0,17  0,20   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

2 8 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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Barn- och skolnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 19 965 26 932 20 094 -6 838 24 111 33 642 9 531 

        

Personalkostnader 145 869 155 203 156 630 1 427 187 293 188 984 1 691 

Lokalkostnader 18 939 19 842 19 568 -274 22 524 23 749 1 225 

Övriga kostnader 46 270 46 036 48 417 2 381 58 971 63 017 4 046 

Kapitalkostnader 12 476 13 043 14 994 1 951 17 989 15 769 -2 220 

Summa kostnader 223 554 234 124 239 609 5 485 286 777 291 519 4 742 

        

Resultat -203 589 -207 192 -219 515 -12 323 -262 666 -257 877 4 789 

 

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

Budget 
251 36
2 

258 23
1 

258 23
1 

262 12
4 

262 12
4 

262 12
4 

262 12
4 

262 12
4 

262 12
4 

262 66
6 

  

Prognos 
251 36
2 

262 89
0 

262 89
0 

262 12
4 

262 12
4 

262 12
4 

262 12
4 

261 47
4 

258 53
7 

257 87
7 

  

Avvikels
e 

0 -4 659 -4 659 0 0 0 0 650 3 587 4 789   

Redovis
at 

15 704 34 709 57 550 78 282 
101 05
6 

123 41
2 

145 40
1 

165 73
9 

185 60
7 

207 20
3 

  

Takt 
redov 

0,06 0,13 0,22 0,30 0,39 0,47 0,55 0,63 0,71 0,79   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 
0,9
2 

1,0
0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

I prognosen per den 31 oktober redovisar Barn- och skolnämnden ett överskott på 4 789kr. Det finns fem 

huvudsakliga anledningar till detta. 

+ 1 006 tkr          Effekt av beslutad besparing i Barn- och skolnämnden. Barn- och skolnämnden. 

+ 3 400 tkr          Högre intäkter för nyanlända i förskola och grundskola. (prognos justerad i oktober)  

 Intäkterna har varit högre än budgeterat på grund av fler nyanlända än beräknat i både förskola och 

grundskola. Intäkterna avser både etableringsersättning och ersättning för asylsökande. Antalet asylsökande 

har ökat något jämfört med tidigare prognoser. Under 2017 kommer intäkterna att minska när de barn och 

ungdomar som kom till Sverige under 2015 lämnar etableringen och kommunen inte längre får bidrag från 

Migrationsverket. 

+ 2 000 tkr          Lägre kostnad lokaler för tillfälliga lokaler. 

 Kostnaden för de tillfälliga lokalerna på Klockarskogsskolan, Hemgården och Lönnegården är lägre än 

beräknat då lokalerna blev försenade och togs i bruk senare än planerat. Det är framförallt 

kapitalkostnaderna som är lägre, men även internhyra och städkostnader har minskat. Lokalerna är i full 

drift hela 2017. 

+ 1 850 tkr          Lägre personalkostnad inom bland annat Barn- och familjeenheten och förskolan. (prognos 

justerad i oktober) 

 Under året har det varit brist på flera yrkeskategorier; lärare, förskollärare och socionomer. Vakanta tjänster 
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har inte kunnat tillsättas och i vissa fall har den personal som anställts inte haft den utbildning som 

efterfrågats. Det har i sin tur lett till lägre personalkostnader. Samtidigt påverkar det verksamhetens kvalitet 

negativt och arbetsbelastningen för övriga anställda blir högre. Under perioden juli-september var 

personalkostnaderna 2 000 tkr lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster i organisationen. I oktober 

ligger personalkostnaden återigen på budgetnivå. Det finns dock fortfarande vakanser i verksamheten. 

Samtidigt har lönenivån för lärare ökat och lönerna för nyrekryterade lärare är betydligt högre än tidigare. 

Det kommer att få konsekvenser för kostnadsutvecklingen framöver. Prognosen är justerad i oktober. 

+ 1 500 tkr          Lägre kostnad placeringar och öppenvård. (prognos justerad i oktober) 

 Under 2016 har antalet placeringar varit mycket lågt. Till exempel har kommunen endast haft en HVB-

placering under större delen av året. Prognosen är sänkt i oktober då de placeringar som tidigare legat i 

prognosen, enligt dagens bedömning, inte kommer att genomföras innan årsskiftet. Det finns även 

placeringar som tidigare varit planerade men som inte kommer att genomföras. Bedömningen är samtidigt 

att kostnaderna kommer att stiga under 2017, bland annat har antalet HVB-placeringar ökat till totalt tre 

stycken de senaste två månaderna. Barn- och familjeenheten har pågående ärenden där det eventuellt finns 

behov av placering framöver. En HVB-placering kostar cirka 1 500 tkr per år och ett ökat eller minskat 

antal placeringar har stor ekonomisk påverkan. 

Samtidigt har kostnaderna ökat inom andra områden. Den ospecificerade besparing på 2 000 tkr som låg i budget 

har inte realiserats. Kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag har ökat med cirka 2 000 tkr för förskola 

och grundskola. Ökningen kan till större delen kopplas till det nya avtalet med Älmhults kommun som inneburit att 

kostnaden per elev fördubblats. Kostnaderna för skolskjuts har ökat med cirka 1 000 tkr och det beror framförallt på 

fler tilläggsturer/specialskjutsar. Kostnaden för elevassistenter i grundskolan och för 

verksamhetsutvecklingen/grundsärskolan på Parkskolan är högre då bemanningen varit högre än budgeterat. 

Förvaltningsövergripande administration 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Barn- och skolnämnd 786 576 0,73 678 108 

Administration 4 950 3 861 0,78 4 490 460 

Beslutade besparingsåtgärder 1 006 0 0 0 1 006 

Total 6 742 4 437 0,66 5 168 1 574 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Barn- och skolkontoret redovisar ett överskott på 1 574 tkr. 

+ 1 006 tkr          Effekt av beslut i Barn- och skolnämnden om minskad grundbemanning inom grundskolan och att 

tjänst som central specialpedagog inte tillsätts under 2016. 

+ 100 tkr            Lägre kostnader än budgeterat för Barn- och skolnämnden. 

Elevhälsan 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Elevhälsan centralt 785 435 0,55 796 -11 

Förskola 870 616 0,71 814 56 

Grundskola 20 985 17 313 0,83 19 003 1 982 

Total 22 640 18 364 0,81 20 613 2 027 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

+ 2 600 tkr          Högre intäkter från Migrationsverket för nyanlända elever. 

- 400 tkr              Högre kostnad för elevassistenter. 

Förskola 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Förskola centralt 15 609 10 754 0,69 14 565 1 044 

Förskoleverksamhet 53 706 43 362 0,81 52 491 1 215 
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 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Total 69 315 54 116 0,78 67 056 2 259 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

Förskolan redovisar ett överskott på 2 259 tkr. 

+ 1 000 tkr           Lägre personalkostnad än budgeterat. I prognosen för oktober redovisar sex av tio förskolor ett 

överskott jämfört med budget för personalkostnader. Det beror på svårigheter att rekrytera utbildad personal till 

vakanta tjänster. På flera förskolor har det saknats personal under delar av året och det har också inneburit att 

outbildad personal anställts. Vakanta tjänster och outbildad personal med lägre lön leder till lägre kostnader 

samtidigt leder det till lägre kvalitet på verksamheten. Under året har även förskolechefstjänster varit vakanta under 

längre perioder. 

- 1 040 tkr           Högre kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. Att kostnaderna är högre beror 

framförallt på nytt avtal med Älmhults kommun, som inneburit att kostnaden per barn fördubblats. 

+740 tkr              Lägre kostnader för lokaler då tillfälliga lokaler tagit i bruk senare än planerat. 

+ 800 tkr             Högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Intäkterna för nyanlända är högre än 

budgeterat. 

+ 300 tkr             Högre intäkter i form av avgifter från föräldrar med barn i förskola och pedagogisk omsorg. 

Grundskola 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Grundskola centralt 52 343 41 428 0,79 56 019 -3 676 

Skolområde Hasslaröd 40 656 33 526 0,82 40 612 44 

Skolområde Park 26 449 21 085 0,80 26 149 300 

Skolområde Örkened 18 837 15 976 0,85 18 926 -89 

Total 138 285 112 015 0,81 141 706 -3 421 

Kommentarer till senaste budgetuppföljning 

- 2 000 tkr            I budget 2016 finns en ospecificerad minuspost för lokaler för att nå den beslutade budgetramen. 

Det beslutades inte hur kostnadsminskningen skulle genomföras och därmed beräknas kostnaden för lokalhyra bli 

2 000 tkr högre än budgeterat. 

+ 1 250 tkr           Lägre kostnader för tillfälliga lokaler då dessa togs i bruk senare än planerat. (Lokalhyra, städ och 

kapitalkostnader) 

- 1 000 tkr            Högre kostnader skolskjuts. Kostnaden för tilläggsturer/specialskjuts har ökat. 

- 1 030 tkr            Högre kostnader för interkommunal ersättning och bidrag. Främsta orsaken är det nya avtalet med 

Älmhults kommun som trädde i kraft 2016. 

- 300 tkr              Högre kostnader verksamhetsutveckling/grundsärskola på Parkskolan (grundskola centralt). 

+ 300 tkr            Högre intäkter på Visslan på grund av att Humana (Off. Clinic) har utökat sin verksamhet vilket 

innebär fler elever. 

Musikskola 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Musikskola 3 696 2 865 0,78 3 671 25 

Total 3 696 2 865 0,78 3 671 25 

Musikskolan rapporterar ingen avvikelse från budget. 
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Barn- och familjeenheten 

 Budget Redov Takt Prognos Avvikelse 

Placeringar 9461 6712 0,71 8871 590 

Öppenvård 6582 4004 0,61 5149 1433 

Handläggning 
barn och unga 

3870 3256 0,84 3920 -50 

Familjerätt 1183 673 0,57 813 370 

Övrigt 898 758 0,84 910 -12 

Totalt 21994 15403 0,70 19663 2331 

Kommentarer till senaste budgetuppföljningen 

Barn- och familjeenheten redovisar ett överskott på 2 331 tkr. 

+ 590 tkr           Kostnaden för placeringar är lägre än budgeterat. Antalet placeringar har legat mycket lågt under 

stora delar av året. 

+ 850 tkr           Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera. 

+ 930 tkr           Minskade kostnader för extern öppenvård. Behovet av att köpa in extern öppenvård har minskat 

sedan två ungdomsbehandlare anställdes. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Barn- och skolnämnden redovisar ingen avvikelse från budget i uppföljningen per den 31 oktober. 

Följande åtgärder har vidtagits tidigare under året för att nå en budget i balans: 

- Minskad grundbemanning med två lärartjänster (beslut i BSN 2016-04-26) 

- Tjänst som central specialpedagog ersätts inte med vikarie under 2016 (beslut i BSN 2016-04-26) 

Därutöver har intäkterna för nyanlända ökat och kostnader för tillfälliga lokaler är lägre än beräknat på grund av 

förseningar. Prognosen för extern öppenvård är sänkt jämfört med budget. 

Den enda åtgärd som ger långsiktig effekt är beslutet om att minska grundbemanningen inom grundskolan. Övriga 

åtgärder/händelser ger tillfälliga kostnadsminskningar/intäktsökningar och ger därmed ingen effekt 2017 och framåt. 

Tidplan för åtgärdsprogram 

Grundbemanningen minskade från och med höstterminen 2016. Övriga åtgärder är genomförda tidigare under året. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

13 25
4 

15 09
8 

13 97
3 

14 57
5 

14 39
6 

15 13
8 

14 64
5 

14 88
0 

15 09
5 

14 81
5 

14 78
4 

15 07
1 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

15 08
4 

15 21
2 

14 95
9 

15 60
7 

15 42
0 

16 61
5 

15 57
0 

14 82
7 

15 58
3 

16 24
1 

  

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

106 161 242 187 204 175 147 35 121 217 197 232 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

151 147 261 240 143 145 141 53 113 231   
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Förskola 

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

Antal 
inskrivna 
barn 
förskola 

601 623 636 648 660 657 626 537 585 593   

Antal 
inskrivna 
barn 
pedagogisk 
omsorg 

37 37 38 38 38 38 38 34 33 34   

Grundskola och fritidshem 

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

Antal elever 
förskoleklass 

148 149 150 150 152 152 152 154 155 156   

Antal elever 
grundskola 

1212 1224 1229 1234 1234 1234 1250 1250 1263 1256   

Antal elever 
fritidshem 

484 478 473 469 458 458 458 524 524 524   

Placeringar Barn- och familjeenheten 

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

Antal plac HVB 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3   

Antal plac konsl 
famhem 

4 3 3 3 3 3 2 2 2 2   

Antal plac famhem 12 12 12 12 12 12 10 10 11 11   

Antal 
vårdnadsöverflyttade 
barn/ungdomar 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   

Tidplan för nämndens behandling 

Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2016-11-08. 

Barn- och skolnämnden 2016-11-22. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 
Utfall 
periode
n, tkr 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos jämfört 
med budget 

Klart 
(tidpunkt) 

2007 
Möbler 
Hasslarödsskolan/Klockarsskogsskolan 

0 200 0 200  

2011 Digitala informationsskärmar 0 200 0 200  

 Totalt 0 400 0 400  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekt 2011 Digitala informationsskärmar skjuts fram i väntan på beslut om grundskoleorganisation utifrån 

fullmäktigeberedningens betänkande. 

Projekt 2007 skjuts fram i väntan på beslut om grundskoleorganisation utifrån fullmäktigeberedningens betänkande. 

Kommentarer till avvikelser per investeringsprojekt gällande genomförandetidpunkt. 

Projekt 2011 och 2007 genomförs inte under 2016. Se kommentar under föregående rubrik. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 25 985 29 559 24 879 -4 680 29 958 34 478 4 520 

        

Personalkostnader 139 414 148 898 145 911 -2 987 173 369 177 794 4 425 

Lokalkostnader 17 140 17 147 16 827 -320 20 194 20 424 230 

Övriga kostnader 30 434 33 430 33 489 59 39 627 39 186 -441 

Kapitalkostnader 7 762 7 818 7 870 52 9 450 9 449 -1 

Summa kostnader 194 750 207 293 204 097 -3 196 242 640 246 853 4 213 

        

Resultat -168 765 -177 734 -179 218 -1 484 -212 682 -212 375 307 

 

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

Budget 
208 21
3 

208 21
3 

208 21
3 

209 38
8 

209 38
8 

209 38
8 

209 38
8 

210 14
5 

210 14
5 

212 68
2 

  

Prognos  
208 21
1 

208 12
3 

208 95
2 

209 65
0 

209 81
2 

 
210 22
1 

210 76
9 

212 37
5 

  

Avvikels
e 

208 21
3 

2 90 436 -262 -424 
209 38
8 

-76 -624 307   

Redovis
at 

13 841 27 172 47 409 64 897 81 664 99 000 
118 44
4 

140 88
4 

158 16
3 

177 73
4 

  

Takt 
redov 

0,07 0,13 0,23 0,31 0,39 0,47 0,57 0,67 0,75 0,84   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 
0,9
2 

1,0
0 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Totalt pekar denna prognos mot ett mindre överskott med cirka 300 tkr. Prognoserna under året har varierat något 

men hela tiden inom intervallet +/- 0,3 % av budgeten. Vi bedömer det därför som troligt att resultatet vid årets slut 

kommer att vara ganska nära budget. Olika verksamheter visar skiftande resultat och kommentarer kring detta 

återfinns vid respektive verksamhet längre fram i rapporten. 

Övergripande kan konstateras att ledningsorganisation och Enheten för funktionsnedsatta visar positiva avvikelser, 

som balanserar negativa avvikelser inom äldreomsorgen. Det bör också nämnas att en förutsättning för att 

verksamheten sannolikt kommer att hålla sig inom budgetramen har varit de pengar vi fått från staten inom ramen 

för "Äldresatsningen". Denna innebar ett tillskott med cirka 3 500 tkr och har möjliggjort nödvändiga förstärkningar 

i våra verksamheter. 

Nämnd, ledning och administration vård och omsorg 

Kostnadsredovisning nämnd/ledning 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Nämnd/ledning 18 552 17 618 13 920 17 519 1 033 

Färdtjänst 2 015 1 988 1 988 1 988 27 
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Den främsta anledningen till en positiv prognos på cirka 1 000 tkr är de vakanser vi haft i enhetschefsgruppen. Ett 

antal enhetschefer har slutat under året och rekryteringen av nya har tagit tid vilket gjort att tjänster varit vakanta 

längre perioder. Bidrar gör också lägre kostnader för nämndens verksamhet samt lägre kapitalkostnader än beräknat. 

Det senare beroende på att projekt, som vi avsåg genomföra under året, inte blivit slutförda. I något fall är det skjutet 

på framtiden och i något fall har vi bestämt oss för att avstå från genomförande helt och hållet. 

Äldreomsorg 

Kostnadsredovisning äldreomsorg 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

Gemensamt 13 780 13 344 10 421 13 424 356 

Ordinärt boende 52 690 53 475 46 325 54 016 -1 326 

Särskilt boende 87 866 87 542 73 631 89 100 -1 234 

Summa 154 336 154 361 130 377 156 540 -2 204 

Gemensamma kostnader 

Den totala positiva avvikelsen för de verksamheter, som är gemensamma för äldreomsorgen förväntas bli cirka 

350 tkr. Det finns verksamheter som visar en positiv avvikelse och de som visar en negativ. Den största positiva 

avvikelsen är rehabverksamheten, som prognostiserar ett plus med 529 tkr. Här har svårigheter att rekrytera personal 

lett till att lönekostnaderna blivit lägre än budgeterat. 

Övergången från analoga till digitala larm har visat sig innebära högre kostnader än budgeterat och 

larmverksamhetens prognos pekar därför mot ett underskott med närmare 370 tkr. 

Övriga verksamheter visar endast mindre variationer i förhållande till budget. 

Ordinärt boende 

Total prognos för ordinärt boende är ett underskott med 1 326 tkr. 

Här är det främst hemtjänsten som sticker ut med ett underskott för de grupper som tillhör LOV (Lagen om 

valfrihet) på cirka 2 000 tkr. Till detta kommer ett mindre underskott med 170 tkr för hemtjänst natt här i Osby. 

Utvecklingen inom hemtjänsten har en längre tid gått mot allt fler utförda timmar och därmed högre kostnader. 

Prognosen pekar i dag mot närmare 84 800 utförda timmar att jämföra med de 81 800 vi har budgeterat. Det arbetas 

hårt för att uppnå målet 65 % av tillgänglig tid som brukartid. Vi ligger i dag nära detta, men volymökningen ger 

trots detta en kostnadsökning. Under andra halvåret har en viss minskning kunnat noteras vilket gör att vi framåt 

hoppas på en något lägre ökningstakt än den som varit fallet de senaste åren. Minskningen andra halvåret förklaras 

till en del av att det under årets första månader åtgick tid för utsättning av nya digitala larm. 

Verksamheter, som i någon mån kompenserar hemtjänstens negativa prognos, är hemsjukvården. Högre intäkter och 

lägre personalkostnader än budgeterat, som bland annat är en följd av att sjuksköterskor vid frånvaro ersatts av 

undersköterskor när detta varit möjligt, leder till en positiv prognos med 459 tkr i dessa verksamheter. Andra 

verksamheter med positiv prognos är uppsökande verksamhet där föräldraledighet gjort att personalkostnaderna 

blivit lägre än budgeterat, och Spångens korttidsenhet. 

Särskilt boende 

På våra boenden ser situationen olika ut på de olika enheterna. Lindhem prognostiserar en positiv avvikelse med 

cirka 700 tkr av vilket hälften kan hänföras till personalkostnader medan resterande handlar om lägre kostnader för 

inköp av olika slag. 

Bergfast och Soldalen redovisar båda en prognos med negativa avvikelser. På Bergfast är det främst 

personalkostnaderna som blivit högre än förväntat medan det för Soldalens del till stor del handlar om lägre 

hyresintäkter än budgeterat. Prognosen för Bergfast är ett negativt resultat med 272 tkr medan det för Soldalen 

handlar om ett underskott med 102 tkr. 

Bergfast har under främst de senaste månaderna haft korttidsboende belagt. För detta finns en flexibel resurs 

budgeterad på Spången. Denna är tänkt att täcka ökade kostnader på såväl Bergfasts korttid som Spången när 

beläggningen blir högre än normalt. Då budget finns på Spången och inte på Bergfast blir resultatet att det ser sämre 

ut på Bergfast och lite bättre på Spången. Utöver detta har man på Bergfast, på grund av en särskilt krävande 

vårdtagare, haft dubbelbemanning vilket försämrar prognosen med cirka 90 tkr. 

Rönnebacken är det boende som redovisar störst avvikelse mot budget. Totalt handlar det om en negativ prognos 
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med 1 522 tkr. Närmare hälften 700 tkr är tappade hyresintäkter. Föregående år hamnade dessa på 4 342 tkr och den 

nu gällande prognosen för 2016 är 3 800 tkr. Denna minskning har flera orsaker såsom några tomma rum i början av 

året, rum har utnyttjats för korttidsboende under perioder och i båda fallen blir det inga hyresintäkter. Den främsta 

anledningen är dock den stora omsättningen, som innebär att bestämmelsen om tre månaders reducering av hyra 

träder in vid varje ny person som flyttar in. Resterande underskott kommer från personalkostnader och även där har 

den stora omsättning stor betydelse. Många boende i palliativt skede med bland annat vak har inneburit behov av 

extra personal. 

Generellt gäller att så kallade Q-turer, som följer av önskad sysselsättningsgrad, slår igenom i våra verksamheter i 

form av högre kostnader än om vi haft vikarier på dessa turer. Beroende på hur önskemålen om utökad 

sysselsättning ser ut påverkar det olika i olika verksamheter. I dagsläget Bergfast det boende där önskemål om 

utökning varit störst. 

Totalt innebär ovanstående en prognos för våra särskilda boenden, som pekar mot ett underskott med 1 234 tkr. 

Enheten för funktionsnedsatta 

Kostnadsredovisning LSS 

Verksamhet Budget helår 
Föregående 
prognos 

Utfall perioden Prognos helår Avvikelse 

LSS 37 779 36 524 30 451 36 327 1 452 

Det prognostiserade överskottet beror likt tidigare under året främst på mindre behov av ledsagarservice och 

stödfamiljer i förhållande till beviljad budget. Till detta kommer lägre kostnader för externa placeringar jämfört med 

budgeterat. Totalt beräknas dessa verksamheter ge en positiv avvikelse med 1 452 tkr. 

Förslag på åtgärder till avvikelser 

Då den förväntade avvikelsen är positiv föreslås inga åtgärder. Sedvanlig återhållsamhet gäller dock i samtliga 

verksamheter. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

14 41
7 

13 13
5 

12 82
8 

13 48
5 

13 70
9 

13 75
5 

14 01
2 

16 10
0 

14 59
7 

13 37
8 

13 51
6 

13 49
5 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

14 45
8 

14 35
6 

13 77
5 

14 31
1 

13 88
0 

14 56
3 

15 02
4 

17 21
6 

15 39
8 

15 90
0 

  

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

194 184 331 174 181 243 157 88 134 179 222 183 

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

199 260 294 216 217 187 233 93 161 237   

Särskilt boende 

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

Antal aktuella 
2015 

142 150 149 150 150 149 147 147 146 147 147 144 

Antal aktuella 
2016 

147 145 145 144 145 145 145 145 141 145   

Lediga rum 
2015 

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

Lediga rum 
2016 

4 4 1 3 3 1 4 2 0 1   

Väntelista 
2015 

11 6 4 1 4 0 7 2 5 5 3 5 
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 jan feb mars april maj juni juli aug sep okt nov dec 

Väntelista 
2016 

5 5 5 9 10 6 9 4 7    

varav i 
ordinärt 
boende 

4 3 3 5 7 3 4 4 6    

varav i 
korttidsboend
e 

1 2 2 4 3 3 4 4 1    

Betalningsan
svar 2015 

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

Betalningsan
svar 2016 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Antal 
individuella 
beslut säbo 

 63      101     

Hemtjänst antal timmar 

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

Budgeterat 2015 6 352 5 737 6 352 6 147 6 352 6 147 6 352 6 352 6 147 6 352 6 147 6 352 

Utfört 2015 6 860 6 508 7 392 6 943 6 718 6 702 6 670 6 697 6 404 6 922 7 697 7 384 

Differens 2015 508 771 1 040 796 366 555 318 345 257 570 1 550 1 032 

Budgeterat 2016 6 929 6 482 6 929 6 706 6 929 6 706 6 929 6 929 6 706 6 929 6 706 6 929 

Utfört 2016 7 388 6 900 7 530 7 051 7 104 6 904 6 869 7 062 6 939 7 237   

Differens 2016 459 418 601 345 175 198 -60 133 233 308 
-6 

706 
-6 

929 

Nyttjandegrad 2016 65,5 64,2 64,3 62,2 63,3 62,4 64,0 63,1 63,7    

LSS och LASS 

Personlig 
assistans 

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

Antal 2015 24 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 

Varav LSS 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 

Antal 2016 24 24 24 24 24 26 26 26 26    

Varav LSS 7 7 7 7 7 9 9 9 9    

Utförda 
timmar 2015 

838 746 799 860 760 769 801 1 393 1 077 1 193 1 434 1 185 

Utförda 
timmar 2016 

1 286 1 170 1 246 1 316 1 233 1 145 1 162 1 218 1 131    

Boende             

Antal 2015 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 

Antal 2016 27 27 27 27 27 27 27 27 27    

Varav i 
annan 
kommun 

3 3 3 3 3 3 3 3 3    
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Delegationsbeslut  äldreomsorg 

Äldreomsorg 
2016 

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 

Hemtjänst 
sevice 

41 1 56 1 57 0 14 0 168 2 

Hemtjänst pers 
omv 

54 1 53 2 53 0 13 0 173 3 

Matdistribution 31 0 29 0 25 0 5 0 90 0 

Trygghetslarm 34 0 34 0 40 0 10 0 118 0 

Avlösning i 
hemmet 

3 0 4 0 4 0 1 0 12 0 

Trygg hemgång 18 0 9 0 7 0 8 0 42 0 

V o 
omsorgsboende 

23 1 25 0 18 0 7 0 73 1 

Hemtjänst i säbo 18 0 26 0 0 0 0 0 44 0 

Korttidsvistelse 
SoL 

35 1 30 0 37 0 10 0 112 1 

Kontaktperson 0 0 0 0 4 0 1 0 5 0 

Avgiftsbeslut 1064 0 211 0 201 0 34 0 1510 0 

Summa 1321 4 477 3 446 0 103 0 2347 7 

I denna tabell är B = Bifall och A= Avslag. Antalet bifall respektive avslag summeras på raden "Summa" samt i kolumnerna "Totalt" 

Delegationsbeslut LSS 

LSS 2016 
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 3 2 1 0 1 2   5 4 

Ledsagarservice 1 0 3 0 0 0   4 0 

Kontaktperson 1 0 0 0 0 1   1 1 

Avlösarservice i 
hemmet 1 0 2 0 0 0   3 0 

Korttidsvistelse 
utanför hemmet 4 0 7 0 2 0   13 0 

Korttidstillsyn 
skolungdom 
över 12 år 0 0 1 0 0 0   1 0 

Boende med 
särskild service 
barn o ungdom 0 0 1 0 0 0   1 0 

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

Daglig 
verksamhet 
inom kommunen 0 0 0 0 0 0   0 0 

Daglig 
verksamhet 
utabför 
kommunen 0 0 2 0 0 0   2 0 

Summa 10 2 17 0 3 3   30 5 
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I denna tabell är B = Bifall och A= Avslag. Antalet bifall respektive avslag summeras på raden "Summa" samt i kolumnerna "Totalt" 

Tidplan för nämndens behandling 

Uppföljningen behandlas i arbetsutskottet 2016-11-03 samt på nämndens sammanträde 2011-11-17. 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt 
nr 

Namn 

Utfall 
perioden, tk
r 

Budget 
helår, tkr 

Prognos 
helår, tkr 

Avvikelse, tkr, 
prognos 
jämfört med 
budget 

Klart 
(tidpunkt) 

2558 Nyckelsystem hemtjänst 0 2 000 0 2 000 2017 

2552 Inv. hemtjänstlokal 67 75 67 8 201609 

2553 WiFi säbo 323 300 323 -23 2017 

2557 Taklyft Bergfast röd 0 190 0 190  

2550 Moduler TES 0 150 0 150  

2531 Schemaläggningsprogram 106 0 106 -106  

 Totalt 496 2 715 496 2 219  

Kommentarer till budgetavvikelser 

Projekt 2531, schemaläggningsprogram har varit aktuellt under flera års tid och blivit betydligt dyrare än budgeterat. 

Total kostnad i dagsläget 987 tkr mot budgeterade 700 tkr. Programmet i sig har klarat sig inom ursprungliga ramar 

medan integrationen med vårt personalsystem, HRM, har dragit iväg kostnadsmässigt. Systemet ska föras över till 

personalavdelningen för att kunna betjäna hela kommunen. Diskussioner kring överförandet pågår och projektet 

förväntas slutfört inom kort. 

Projekt 2550, moduler tes, har vi beslutat lägga i malpåse tills vidare. Det visar sig att kostnaden för detta blir högre 

än förväntat. Med tanke på att vi planerar upphandling av verksamhetssystem under 2017 med genomförande under 

2018, ser vi det som mindre angeläget att lägga medel på nuvarande system. 

Projekt 2557, taklyftar Bergfast, kommer inte att genomföras. Anledningen är de diskussioner om framtida 

äldreboende i Lönsboda som förs. Sannolikt kommer Bergfast att bli ett renodlat trygghetsboende inom ett antal år 

vilket gör en sådan investering mindre klok. 

Projekt 2558, nyckelsystem hemtjänsten, befinner sig i upphandlingsfasen. Arbetet med främst kravspecifikation har 

tagit så lång tid att vi inte räknar med att kunna genomföra projektet under 2016. 

Projekt 2553 har blivit dyrare än förväntat. Ledningsdragningen på Lindhem innebar mer arbete än förväntat och vi 

har därför tagit med ytterligare medel i vårt äskande inför 2017. Detta för att kunna slutföra projektet med wifi även 

på Bergfast och Soldalen. 

Projekt 2552 är avslutat. 
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Överförmyndaren 

DRIFTREDOVISNING 

Belopp i tkr 
Utfall fjolår 
år 

Utfall 
innevarande 
år 

Budget 
innevarande 
år 

Differens 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Differens 

 perioden perioden perioden 
Budget-
utfall 

  
Budget-
prognos 

Intäkter 604 470,8 416,6 -54,2 500 1 970 1 470 

        

Personalkostnader 1 734,4 2 970,9 1 622,4 -1 348,5 1 951,7 3 570 1 618,3 

Lokalkostnader 20,3 23,6 17,5 -6,1 21 28,2 7,2 

Övriga kostnader 98,3 302,1 240,9 -61,2 289 304 15 

Kapitalkostnader 2,8 0,1 0 -0,1 0 0 0 

Summa kostnader 1 855,8 3 296,7 1 880,8 -1 415,9 2 261,7 3 902,2 1 640,5 

        

Resultat -1 251,8 -2 825,9 -1 464,2 1 361,7 -1 761,7 -1 932,2 -170,5 

 

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

Budget  1 737  1 762    1 762  1 762   

Prognos  1 737  1 762    1 510  1 932   

Avvikelse  0  0    252  -170   

Redovisat  373  960    1 038  2 826   

Takt 
redov 

 0,21  0,54    0,59  1,60   

Takt 12-
del 

0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 0,92 1,00 

Kommentarer till helårsavvikelser 

Överförmyndarens årsavvikelse beror på den utökade verksamheten med gode män. 

Uppföljning personalkostnader 

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

Kostnad 
arbetskraft 
2015 

19 142 132 87 347 181 129 310 202 185 265 167 

Kostnad 
arbetskraft 
2016 

199 149 201 400 120 63 261 1 043 311 224   

varav 
kostnad för 
sjuklön 2015 

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

varav 
kostnad för 
sjuklön 2016 

0 10 2 0 12 3 1 0 0 0   
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Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016

Dnr KS/2016: 701  042

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar anta anvisningar och tidplan för årsredovisning 
2016 enligt förslag.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar och tidplan för 
årsredovisning 2016.

Beslutsunderlag
Anvisningar och tidplan för årsredovisning 2016.

Petra Gummeson
Kommunchef

Pia Lindvall Bengtsson
Ekonomichef
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ANVISNINGAR TILL ÅRSREDOVISNING 2016
Dnr KS/2016:701

Allmänt

Årsredovisningen och dess utformning är reglerad i den Kommunala redovisningslagen. I 
årsredovisningen ska det finnas en förvaltningsberättelse för alla kommunens verksamheter 
inklusive de kommunala bolagen. Årsredovisningen skall vara utformad så att den underlättar 
styrning och utveckling, samt göra så att kommunfullmäktige kan få en verklig återkoppling 
mot den budget som beslutades för året.

Att tänka på

Upplägget i årsredovisningen för 2016 kommer att vara i stort sett samma som för föregående 
år men tänk på följande:

• Sifferbokslutet på nämnderna planeras bli klart den 18 januari då de slutliga 
kommentarerna kan påbörjas. Men det mesta som ska beskrivas i årsredovisningen 
kan slutföras tidigare.

• Försök att minska på den beskrivande texten och öka i stället den analyserande. Vad 
blev effekten av att vi gjorde något? Undvik värderande ord.

• Analysera och kommentera nyckeltalen. Redovisa hellre ett mindre antal viktiga och 
styrande nyckeltal med kommentarer än många utan analys.

Nämndernas verksamhetsberättelser

När det gäller nämndernas redovisningar till kommunfullmäktige kommer vi att följa fjolårets 
upplägg enligt beskrivning nedan. Verksamhetsberättelserna bör koncentreras till de 
viktigaste händelserna under året. Ambitionen bör inte vara att informationen ska vara 
heltäckande utan lyfta fram och beskriva årets viktigaste händelser på ett intressant och läsvärt 
sätt. Tänk på att ni skriver för både fullmäktige och allmänheten. Nämndernas och bolagens 
verksamhetsberättelser utgör underlag för kommunens gemensamma förvaltningsberättelse. 
De utgör också underlag för verksamhetsberättelserna i den tryckta årsredovisningen.

Verksamhetsberättelserna rapporteras i Stratsys. I systemet finns en struktur med rubriker och 
tabeller som stämmer överens med vårt upplägg och våra skrivregler.

Påbörja verksamhetsberättelsen tidigt – det mesta som kommer att hända under 2016 har 
redan hänt. Ekonomiavdelningen måste ha nämndens behandlade verksamhetsberättelse 
senast den 10 februari 2017. Därpå överlämnas årsredovisningen till revisorerna för 
granskning och den 5 april behandlas den av kommunstyrelsen och den 24 april av 
kommunfullmäktige.
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Verksamhetsberättelsen ska innehålla följande delar vilka också finns upplagda i Stratsys:

 Årets händelser
 Har vi uppfyllt våra mål?
 Nyckeltal och statistik
 Ekonomi
 Framtiden

1. Årets händelser

Här beskrivs kortfattat och kärnfullt nämndens och bolagets verksamhet under året. 
Exempelvis stora verksamhetsförändringar som påverkat service- och tjänsteutbudet till 
kommuninvånarna, stora investeringar, omorganisationer och förändrade arbetssätt/rutiner 
med tydliga effekter på ekonomi, service och/eller kvalitet, viktiga utredningar samt nya lagar 
och förordningar som fått märkbara effekter på verksamheten. Även händelser av väsentlig 
betydelse för kommunen respektive bolaget, som har inträffat efter räkenskapsårets slut, bör 
finnas med.

2. Har vi uppfyllt våra mål?

Måluppföljningen är av stor betydelse och ska ges utrymme. De i budgeten fastställda 
verbala målen och indikatorer ska utvärderas efter årets slut. Resultaten av denna 
utvärdering redovisas och analyseras under denna rubrik. Graden av måluppfyllelse för 
respektive mål ska klart framgå. Slutligen bör redogörelsen över hur arbetet med att utveckla 
respektive verksamhet utifrån de politiska målen återfinnas här.

Respektive indikatorer rapporteras in med utfall i Stratsys och kommenteras. Målen 
analyseras enligt modellen:

Analys av resultatet: Kommentera siffrorna/resultatet. Förklara varför resultatet ser ut som 
det gör. Varför har det blivit som det blivit? Beskriv hur ni har arbetat för att nå målet.

Slutsatser: Ange vilka slutsatser ni drar om sambandet mellan ert arbete och resultatet.
Beskriv även framtida åtgärder om ni inte nått målet. Vad ska göras för att få en bättre 
måluppfyllelse nästa år?

3. Nyckeltal och statistik

Nyckeltal och statistik är ett effektivt sätt att förmedla vad som konkret har åstadkommits i 
verksamheterna och vad det har kostat. Siffrorna kan med fördel ställas upp i tabellform och 
bör omfatta flera år för att visa utvecklingen över tiden. Koppling till budgetens nyckeltal ska 
finnas. Verksamhetsberättelsen bör som helhet vara en välproportionerad mix av siffror, 
beskrivningar och förklaringar. Belys gärna statistiken med informativa diagram.

Analysera och kommentera nyckeltalen. Redovisa hellre ett mindre antal viktiga och styrande 
nyckeltal med kommentarer än många utan analys.
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4. Kommentarer till årets resultat

Stycket inleds med  resultatöversikten som endast omfattar driften och ska utformas enligt 
tabell i Stratsys. Efter tabellen kommenteras större avvikelser mot budget, orsakerna till dem 
samt eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Man utgår ifrån den budget 
och det utfall som finns per den sista december och det är det man kommenterar.

5. Framtiden

Här redovisas kända förändringar som kommer att ske i verksamheten de närmaste åren, 
som till exempel ny lagstiftning, ändrat huvudmannaskap, omprioritering och utveckling av 
verksamheter.

Verksamhetsberättelsernas omfattning

Antalet sidor är begränsat då det blir svårt att tillgodogöra sig materialet om det är alltför 
omfattande. Man kan om man vill skriva en mer utförlig verksamhetsberättelse till sin egen 
nämnd. Antalet sidor begränsas i systemet Stratsys enligt följande:

• Kommunstyrelsen  

- Kommunledningskontor  2

- Fastighet  2

- Kost  2

- Utbildning och arbete 4

- Samhällsbyggnad  4

- VA  2

• Tillsyns- och tillståndsnämnden  2

• Barn- och skolnämnden  5

• Vård- och omsorgsnämnden  5

• Valnämnden  1

• Överförmyndaren  1

Sidantalet är ett maximum och ska inte överskridas. Skrivanvisningar kommer att finnas i 
rapporteringssystemet Stratsys. Frågor kring anvisningarna besvaras av Anette Christersson 
och Pia Lindvall-Bengtsson.
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Intern kontroll

Nämnderna ska i samband med årsredovisningens upprättande rapportera genomfört intern 
kontrollarbete utifrån fastställd intern kontrollplan samt förslag till plan för kommande år 
(Reglemente för intern kontroll för Osby kommun 8 §). Observera att rapporten av den interna 
kontrollen ska resultera i ett eget dokument och ska således inte ingå i 
årsredovisningshandlingarna.

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson
Kommunchef Ekonomichef

Sändlista
Petra Gummeson
Anna Hesselstedt
Anna Lyhagen/Arne Bertilsson
Helena Ståhl
Mia Johansson
Annika Wijk
Benny Nilsson
Johanna Lindhe
Björn Svensson
Cecilia Holm
Kenneth Lindhe
Jeanette Karlsson
Margot Malmqvist
Pontus Lindholm

Tillsyns- och tillståndsnämnden
Barn- och skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen
Valnämnden



Osby kommun
Ekonomiavdelningen

Tidplan årsredovisningen 2016

Detta är ett utdrag ur tidplanen för bokslutet, vilken behandlar tider för tilläggsbudgeten och 
årsredovisningen.

170125 Bokföringsåret stängs.

170126 Sista dag för förslag till ombudgetering/tilläggsbudget 2017.

170201 Blankettmaterial från bolagen som anger koncerninterna mellanhavanden skall 
vara ifyllt. (Överlämnas till Anette Christersson för framtagande av 
sammanställd redovisning).

170208 Tilläggsbudget kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU).

170210 Verksamhetsberättelsen till årsredovisningen skall vara tagen av nämnden och 
inrapporterad i Stratsys.

Rapportering av genomförd (2016) och planerad (2017) intern kontroll skall 
vara ekonomiavdelningen, Pontus Lindholm, tillhanda. Dessa handlingar ska 
inte vara med i bokslutsmaterialet.

De kommunala bolagen lämnar sina årsredovisningar, reviderade och tagna av 
respektive bolagsstyrelse.

170301 Tilläggsbudget kommunstyrelse.

170301 Handlingar klara för att överlämnas till revisionen för granskning och till KSLU.

170302 Bokslutsgenomgång. Gemensam träff med presidier, verksamhetsansvariga, 
ekonomer och ledningsutskottet. Presidier/verksamhetsansvarig redovisar 2016 
års resultat.

170309 Revision av årsredovisningen

170320 Tilläggsbudget kommunfullmäktige.

170322 Årsredovisning KSLU

170405 Årsredovisning kommunstyrelsen.

170424 Årsredovisning kommunfullmäktige
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Anvisningar och tidplan för budgetuppföljnings-
process 2017

Dnr KS/2016:700  042

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott
Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen beslutar anta tidplan och anvisningar för 
budgetuppföljningsprocess 2017 enligt förslag.

Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag till anvisningar och tidplan för 
budgetuppföljningsprocess 2017. Förslaget följer kommunfullmäktiges 
beslut om övergripande regler för 2017.

Beslutsunderlag
Anvisningar och tidplan för budgetuppföljning 2017.

Petra Gummeson
Kommunchef

Pia Lindvall Bengtsson
Ekonomichef
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Anvisningar  Budgetuppföljning 2017

Beslut kommunfullmäktige 2016-11-28

Kommunfullmäktige fastställer 2016-11-28 övergripande ekonomistyrningsregler för 
budgetåret 2017. Budgetuppföljning till kommunfullmäktige skall lämnas per april, augusti 
och vid helår. Budgetuppföljning för hela kommunen görs dessutom till 
kommunledningskontoret per mars och till kommunstyrelsen per oktober. Vid negativa 
budgetavvikelser i nämndernas månadsuppföljning lämnas rapport till kommunstyrelsen.

 Utdrag ur ”Övergripande regler för budgetåret 2017”:

”Budgetuppföljning
Kommunfullmäktige begär från respektive nämnd/styrelse in budgetuppföljning med 
helårsprognos, till kommunfullmäktige, 3 gånger per år inklusive årsredovisningen (efter 
utfallet i april, augusti och december månader). Delårsbokslut tas fram per siste augusti i 
enlighet med redovisningslagen. Kommunstyrelsen begär dessutom in budgetuppföljning från 
nämnd/styrelse per mars och oktober. 2017 görs marsuppföljningen enbart på 
förvaltningsnivå, utifrån att prognosen inte hinner redovisas på kommunstyrelsen innan 
apriluppföljningen. Nettokostnadsjämförelse med senaste 12-månadersperiod skall finnas med 
i uppföljningen. Delårsbokslutet omfattar även kommunkoncernen fr o m 2016. Inom 
respektive nämnd/förvaltning bör budgetuppföljning ske månadsvis och åtgärder beslutas för 
att nå budgetmålen. Nämnd/förvaltning som prognostiserar negativa årsavvikelser skall 
snarast rapportera detta till kommunstyrelsen, även när inte budgetuppföljning lämnas till 
kommunfullmäktige.  Budgetuppföljningarna skall redovisa utöver ekonomiskt utfall, 
personaluppföljning, avstämning av mål och övriga budgetförutsättningar.

Målavstämning
De av kommunfullmäktige fastställda målen skall följas upp i samband med delårsbokslutet 
och årsredovisningen.”

Allmänt om uppföljningen

Uppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i kommunen. 
Uppföljningarna skall lämnas in genom registrering i ”Stratsys”, vårt strategiska styrsystem. 
De mallar som är framtagna är enhetliga för alla nämnder och styrelser. Uppföljningen ska ge 
en överskådlig och bra information med kommunfullmäktige som viktigaste målgrupp. Vi 
utvecklar och förbättrar ständigt uppföljningsdokumentationen. Detaljerade anvisningar 
kommer till förvaltningarna före varje budgetuppföljning. 



Åtgärdsprogram

I uppföljningsrapporten ska redovisas, dels vilka åtgärder (prissatta) som är och ska vidtas, för 
att klara den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen. Dessutom ska 
nämndens/styrelsens beslut innehålla en tidplan för när åtgärderna ska vara genomförda.

Ytterligare direktiv

Nämnden/förvaltningen ska rapportera till kommunstyrelsen varje månad, om negativa 
budgetavvikelser skulle uppstå i månadsprognosen.  Förvaltningen och nämndens presidium 
rapporterar om budgetuppföljning i samband med presidieträffar under löpande år.

Nämnden lämnar budgetuppföljning med helårsprognos. Dokumentationen skall skrivas för 
kommunfullmäktige. Av dokumentationen ska klart framgå nämndens prognoser avseende 
verksamhet, personal, ekonomi, samt måluppfyllelse. Nämnden överlämnar dokumentationen 
till kommunstyrelsen, (ekonomiavdelningen) enligt bifogad tidplan.

Dokumentationen ska följa mallar i Stratsys.

- Prognos för hela året jämfört med budget. 
- Redovisning av prognos för nämnden, med skriftliga kommentarer och åtgärdsförslag för 

samtliga budgetavvikelser. 
- Grafisk illustration, gör ofta redovisningen överskådligare. Exempelvis avseende 

avvikelser och resursförbrukning.
- Åtgärdsprogram (tidsatt och prissatt) till redovisade prognoser avseende negativa 

budgetavvikelser utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.
- Avvikelser per investeringsprojekt jämfört med budgeterade belopp.
- Avvikelser per investeringsprojekt jämfört med inlämnad genomförandetidpunkt.
- Personaluppföljningen följer den uppställning som finns i ”Stratsysmallen”.
-

Uppföljningar bolagen

Bolagen lämnar prognoser för helåret, som går vidare till kommunfullmäktige, efter april och 
augusti. I samband med delårsrapport och årsbokslut lämnas även underlag för kommunens 
sammanställda redovisning enligt särskilda anvisningar. Bolagens årsredovisningar lämnas 
enligt tidplan som fastställs senast december 2017.

Kommunledningskontoret

Petra Gummeson  Pia Lindvall Bengtson
Kommunchef Ekonomichef



Tidplan för inlämning av dokumentation och redovisningar 2017

Förvaltning och nämndpresidier lämnar kortfattad redovisning i samband med redan 
inplanerade presidieträffar, mm.
Presidieträffar.
Bokslutsgenomgång Februari/mars
Budgetberedning/nämnder 
Planerade träffar med kommunala bolagen

Månad Till ekavd Kslu Ks Kf
Mars 10 mars - - -
April 5 maj 10 maj 24 maj 12 juni
Augusti 13 september 27 september 11 oktober 30 oktober
Oktober 4 november 8 november 22 november -
December*

*) Tidplaner för bokslutet och årsredovisningen fastställs senast i december 2017. 

Tidplanen utgår ifrån kommunfullmäktiges sammanträdesplan och att informationen skall 
vara aktuell när den når kommunfullmäktige. Detta innebär att handläggningstiderna är 
väldigt korta på alla nivåer. Handlingar skickas inte ut till kommunstyrelsens ledningsutskott, 
utan överlämnas direkt på sammanträdet. Motsvarande gäller för nämndernas utskott. 
Nämnden skall ha behandlat uppföljningen innan kommunstyrelsens behandling av 
budgetuppföljningen.
Sändlista
Petra Gummeson
Anna Hesselstedt
Roger Johansson
Anna Lyhagen/Arne Bertilsson
Helena Ståhl
Mia Johansson
Annika Wijk
Benny Nilsson
Jens Modéer
Anette Christersson
Johanna Lindhe
Björn Svensson
Cecilia Holm
Kenneth Lindhe
Jeanette Karlsson
Pontus Lindholm
Margot Malmqvist
Tillsyns- och tillståndsnämnden
Barn- och skolnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Revisionen
Valnämnden
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Gåva – bostadsrättsföreningen Solgläntan

Dnr KS/2016:711  040

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

Kommunstyrelsen framför sitt tack för ”gåvan” överskottet 76.582:45 
kronor från Likvidationen av Bostadsrättföreningen Solgläntan i Killeberg.
Kommunstyrelsen beslutar att gåvan ska användas till aktiviteter med 
koppling till skolan i Killeberg. Förvaltningschefen fattar beslut om 
aktiviteterna.

Sammanfattning
I samband med Bostadsrättsföreningen Solgläntan i Killebergs likvidation 
har uppkommit ett överskott om 76.582 kr 45 öre som enligt föreningens 
stadgar ska tillfalla Osby Kommun. Pengarna är inte öronmärkta för något 
särskilt syfte utan kan användas fritt.
”I Föreningens stadgar från 1956 föreskrivs att om Föreningen upplöses 
skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till 
lägenheternas insatser. Uppstår överskott skall detta lämnas till Loshults 
kommun. Det sålunda uppkomna överskottet enligt likvidatorns 
slutredovisning skall sålunda lämnas till Loshults kommun, numera Osby 
kommun.”
Ledningsgruppen  har haft frågan uppe för diskussion och förordar att 
pengarna används för skolverksamhet i Killeberg.

Beslutsunderlag
- Handlingar avseende skifte i Bostadsrättsföreningen Solgläntan i 

Killeberg, 737000-0346.

Petra Gummeson
Kommunchef                                                     

 Pia Lindvall Bengtsson
 Ekonomichef
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Kommunledningskontoret
Björn Svensson

Rapport avseende vidtagna åtgärder i anledning av 
revisorernas rekommendationer i gransknings-
rapporten ”Granskning av kommunens strategiska 
långtids- och lokalplanering”
Dnr KS/2015:818  007

Sammanfattning av ärendet
I revisionsrapporten ”Granskning av kommunens strategiska långtids- 
och lokalplanering” rekommenderade de förtroendevalda revisorerna kom-
munstyrelsen att genomföra ett antal punkter. Ett yttrande lämnades 2015-
10-28 av dåvarande tf. kommunchef till kommunstyrelsen i ärendet.
Med anledning av att det begärts in uppföljning i ärendet kommer nedan 
synpunkter.

- ”Följa upp principerna för investeringshantering implementeras 
och vid behov revideras”. Investeringsprinciperna revideras och 
beslutades av kommunstyrelsen, § 195 2015-06-18 och genom den-
na revidering förtydligades principerna för en bättre och lättare han-
tering.

- ”tillse att lokalförsörjningsplanen fastställs och hålls 
uppdaterad”. En lokalförsörjningsplan togs fram under våren 2016 
och presenterades för kommunstyrelsen. I denna framgår en rekom-
mendation om en årlig uppdatering.

- ”utarbeta riktlinjer för lokalbeståndet och se över 
internhyressystemet”. Inga synpunkter utöver de lämnade i ytt-
rande daterad 2015-10-28.

- ”utveckla nyckeltal och metoder som möjliggör uppföljning av 
lokalanvändningens effektivitet”. Detta bör vara en punkt som 
lämnas till varje verksamhetsområde för vidare intern utredning, där 
hänsyn måste tas inte bara till effektivitet utan även till behov.

- ”tillse att det finns en flexibilitet i lokalbeståndet så att 
varierande volymer kan hanteras. Detta är en del som berörs i 
lokalförsörjningsplanen. I övrigt hänvisas till yttrande daterad 2015-
10-28.

- ”säkerställa tillgång till beställarkompetens samt teknisk 
kompetens som kan bedöma och dokumentera byggnadernas 
skick”. Inga synpunkter utöver de lämnade i yttrande daterad 2015-
10-28.



Osby kommun
Datum
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- ”säkerställa att planprocessen fungerar och att det finns en god 
planberedskap”. Detta är en fråga för verksamhetsområde sam-
hällsbyggnad som hanterar planprocesserna i kommunen. Hänvisar 
till yttrande daterad 2015-10-28.

Björn Svensson
Ekonom













































27



TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-10-31 

Sida
1(1)

HR-enheten
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Riktlinjer för löneöversyn
Dnr KS/2016:674 024  

Kommunledningskontorets förslag till personaldelegationen

Personaldelegationen föreslår kommunstyrelsen:

-Reviderat förslag till Riktlinjer för löneöversyn, daterad 2016-10-31, antas att gälla 
från och med 2017-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Nu gällande process antogs 2009 och behövde revideras. Nya riktlinjer för löneöversyn 
har beretts i samverkan med de fackliga förbunden samt med de olika 
verksamhetsområdena. I riktlinjer för löneöversyn formuleras den grundsyn som Osby 
kommuns lönepolitik utgår ifrån. Osby kommun är en arbetsgivare med en gemensam syn 
för samtliga verksamheter. Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera 
medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen för verksamheten uppnås och 
individens utveckling främjas.

Beslutsunderlag

Skrivelse Riktlinjer för löneöversyn, daterad 2016-10-31.

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontorets HR-enhet, Anna Hesselstedt

___________________________

Anna Hesselstedt

HR-chef

http://www.osby.se/


2016-10-31

Riktlinjer
för löneöversyn

Beslutad av: Kommunstyrelsen
Beslutsdatum:
Gäller för: Osby kommun
Framtagen av: HR-enheten
Dokumentansvarig: HR-chef
Diarienummer: KS/2016:674  024
Gäller från: 2017-01-01
Revideras senast: 2019-12-31
Version: 1

Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på intranätet.
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Inledning
I riktlinjer för löneöversyn formuleras den grundsyn som Osby kommuns lönepolitik utgår 
ifrån. Osby kommun är en arbetsgivare med en gemensam syn för samtliga verksamheter. 
Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna till goda 
arbetsinsatser, så att målen för verksamheten uppnås och individens utveckling främjas. Ett av 
målen för kommunens lönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män för 
lika och likvärdigt arbete. Enligt jämställdhetslagen ska kommunen kartlägga och analysera 
skillnader i lön för att åtgärda och förhindra osakliga skillnader. Lönepolitiken ska också leda 
till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas i Osby kommun. Bedömningar 
som görs inför löneöversynerna ska resultera i en ansvarsfull och långsiktig utveckling med 
fokus på verksamhet, kvalitet och resultat.

Syftet med individuell och differentierad lön är enligt det centrala avtalet bland annat att 
uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens 
stigande ansvar, prestation och resultat. Bra prestationer som leder till hög måluppfyllelse och 
att verksamheten utvecklas ska belönas

Ansvarsfördelning och befogenheter
Kommunstyrelsen/personaldelegationen
- teckna kollektivavtal samt ansvara för att kommunen följer de överenskommelser som
  tecknats av de centrala parterna
- besluta om den långsiktiga och övergripande lönepolitiken, följa upp tillämpningen, utforma
  riktlinjer/anvisningar för lönepolitiken samt för löneöversynsarbetet
- utifrån analys och dialog med förvaltningar besluta om inriktning och fördelning av 
  löneutrymme t ex satsning på prioriterade grupper och verksamheter
- ansvara för att överläggningar genomförs samt att följa upp genomförda
  löneöversynsförhandlingar

HR-enheten
- tillämpa och följa upp den fastställda lönepolitiken, kollektivavtal, riktlinjer
- svara för det löpande arbetet med lönepolitiken och dess förankring
- informera och utbilda lönesättande chefer
- biträda personaldelegationen i dess arbete inför löneöversyn med bland annat underlag,
  beräkna  ramar för lönekostnader, kartlägga gällande lönestrukturer
- ta fram löneunderlag inför det årliga budgetarbetet
- genomföra överläggningar med fackliga organisationer utifrån beslutade inriktningar
  alternativt företräda personaldelegationen i samband med löneöversynsförhandlingar
- ansvara för avstämning av slutligt arbetsgivarförslag gentemot respektive facklig 
  organisation samt på delegation teckna kollektivavtal

Förvaltningschef och chefer med personalansvar
- aktivt medverka till lönebildningen inom sitt ansvarsområde bland annat genom att göra 
  lönepolicyn, riktlinjerna samt lönekriterierna kända
- genomföra årliga medarbetar- och lönesamtal med medarbetarna
- motivera lönesättningen och ta ansvar för sina bedömningar
- hålla sig till tilldelade löneutrymmen vid löneöversynen

Fackliga organisationer
- genomföra löneöversyner och överläggningar, dialog med medlemmar
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- delta i arbete med lönekartläggning och arbetsvärdering
- uppföljning, utvärdering och utveckling av den förda lönepolitiken
- teckna lokala kollektivavtal

Medarbetare
- medverka i medarbetar- och lönesamtal
- medverka i arbete med definition av lönekriterier

När sker lönesättning
Vid rekrytering eller byte av befattning
I samband med nyrekrytering eller byte av befattning ska lönen vara överenskommen när
anställningsavtalet skrivs. Vid lönesättning tar chefen hänsyn till kommunens och 
befattningens löneläge, befattningens befogenheter och ansvar.

Vid förlängning av vikariat
Den överenskomna lönen vid ett vikariat ska gälla för hela anställningstiden. Förlängs
visstidsanställningen ses lönen över för eventuell justering i samband med erbjudande om nytt
tidsbegränsat anställningsavtal. Vid tidsbegränsade anställningar som sträcker sig över flera 
år, som till exempel vissa projektanställningar, bör lönen ses över efter cirka ett år.

Nya arbetsuppgifter
Ska lönen förändras vid annat tillfälle krävs det att medarbetaren i betydande omfattning fått
nya arbetsuppgifter som ställer väsentligt förändrade krav på medarbetaren, som till exempel
befordran.

Vid löneöversyn
I samband med löneöversyner ska chefen värdera medarbetarens prestation och bidrag till
verksamhetens mål utifrån de lönekriterier som gäller. Det ska vara tydligt för medarbetaren
på vilka grunder lönen sätts.

Lönens olika delar
Osby kommuns grundläggande principer för lönesättning utgår från de centrala löneavtalen 
och kommunens lönepolitik, riktlinjer samt arbetsplatsens lönekriterier. Det som eftersträvas 
är en individuell och differentierad lönesättning kopplad till medarbetarens bidrag till 
verksamhetens utveckling. Sambandet mellan löneutveckling och utveckling av 
arbetsuppgifter och arbetsprestationer ska vara tydlig. En god lönespridning eftersträvas som i 
sin tur kan skapa förutsättningar för en bra löneutveckling. Löneskillnader får inte bero på till 
exempel kön, ålder, facklig tillhörighet eller andra faktorer som är utan tydlig koppling till 
medarbetarens arbetsprestation och måluppfyllelse.

De traditionella faktorerna för lönesättning består av följande tre delar:
-Vad: Arbetets svårighetsgrad – utbildning, erfarenhet, arbetsinsats, ansvar, 
arbetsförhållanden.
-Hur: Individuell arbetsprestation och måluppfyllelse 
-Marknad: Lönen kan påverkas av marknadssituationen, dvs tillgång och efterfrågan av 
arbetskraft samt lönenivåer på arbetsmarknaden i övrigt. 
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Lönekriterier
Lönekriterierna ska vara så arbetsplatsnära som möjligt och utgå från verksamhetens mål och 
tydliggöra vad detta innebär för den dagliga arbetsprestationen. Kriterierna måste 
överensstämma med de centrala målen. Lönekriterierna får inte bestå av grundkrav som ställs 
på anställningen som till exempel att utföra arbete, följa gällande lagar, avtal regler och 
riktlinjer, samarbeta och vara lojal. Kriterierna ska bedöma prestationen och inte personliga 
egenskaper och de får inte vara diskriminerande.

Lönetillägg
Lönetillägg kan tillämpas för medarbetare som fått ett uppdrag under begränsad tid och vars 
nya uppdrag i väsentlig grad skiljer sig från ordinarie arbetsuppgifter och som bedöms vara 
mer kvalificerade än det ordinarie arbetet. Lönetillägg får endast används under en begränsad 
tid och ska användas restriktivt.

Tidsplan
Centrala förhandlingar gällande lön och anställningsvillkor sker mellan SKL, Sveriges 
Kommuner och Landsting, och arbetstagarorganisationer på nationell nivå. När dessa är klara 
påbörjas löneöversynen vilket innebär lokala överläggningar mellan Osby kommun och 
berörda fackliga organisationer. Om det vid överläggningar med de fackliga organisationerna 
framkommer yrkanden som handlar om hela yrkesgrupper hanteras de av 
personaldelegationen och blir en del av lönebildningsarbetet. Yrkanden om lönesättning som 
rör enskilda medarbetare hanteras av respektive förvaltningschef eller lönesättande chef.

Arbetet med Osby kommuns löneöversyn ser ut enligt följande preliminära schema.
Beroende på när centrala avtal sluts går det inte alltid att följa tidsschemat.
Tid Aktivitet/ämne Ansvarig 
Hösten Utvecklingssamtal med medarbetaren kring:

 Verksamhetens mål
 Individuella mål
 Arbetsresultat
 Utveckling
 Lönekriterier

Lönesättande chef

September/
Oktober

Löneanalys på förvaltningsnivå som bygger på 
kartläggning av lönerelationer mellan och inom olika 
yrkesgrupper, lönespridning samt skillnader i lön för män 
och kvinnor. Diskussion förs kring behov av prioriteringar 
för att uppnå verksamheternas mål och för att kunna 
behålla och rekrytera medarbetare. Denna analys ligger 
sedan till grund för personaldelegationens beslut kring 
eventuella prioriteringar eller andra åtgärder inför 
kommande löneöversyn.

Förvaltnings-
chefer

Oktober/
november

Överläggningar med fackliga organisationer kring:
 Parternas synpunkter inför kommande löneöversyn
 Eventuella yrkanden
 Förhandlingsmodell och brytdatum

HR-enheten

November/
december

Möte med personaldelegationens presidie, ledningsgrupp, 
HR-chef och ekonomichef inför kommande löneöversyn 
gällande förvaltningarnas analyser, fackens yrkanden och 
kommunens ekonomiska förutsättningar.

HR-enheten
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December Personaldelegationen beslutar inför kommande 
löneöversyn.

HR-enheten

Januari/
februari

Lönesamtal genomförs med medarbetare om lönekriterier, 
prestation och måluppfyllelse.

Lönesättande chef

Följande aktiviteter kräver att det finns centralt tecknade löneavtal som gäller för
löneöversynen och kan därför inte tidsättas.
Aktivitet/ ämne Ansvarig
Lönesättande samtal där medarbetaren får besked om sin nya lön. 
Medarbetaren får en motivering till lönen där det tydligt framgår på 
vilka grunder lönen är satt.

Lönesättande chef

Arbetsgivaren lämnar samlat förslag till ny lön till fackliga 
organisationer gällande deras medlemmar.

HR-enheten

Central avstämning sker med de fackliga organisationerna kring 
processen och det totala utfallet.

HR-enheten

Vilka omfattas av löneöversyner
Grundregeln är att endast tillsvidareanställda medarbetare ingår. De tillsvidareanställda som 
tjänstgör på annan befattning, till exempel ett vikariat, än där de har sin grundanställning 
lönesätts där de har sin tillsvidaretjänst. Det innebär att chefen på den arbetsplats där 
medarbetaren har sin tillsvidaretjänst har lönesamtal och lönesättande samtal. Det är endast 
tillsvidaretjänsten som lönesätts.

För de som har en tillsvidaretjänst på deltid och har en utökning/vikariat på samma befattning 
får lönesättningen som sker på tillsvidaretjänsten också genomslag på vikariatet. Observera att 
det gäller utökning av samma befattning. Till exempel en undersköterska som har en 
tillsvidaretjänst på 75 procent och sedan ett vikariat, utökning av befattningen, som 
undersköterska på 25 procent. 

Tillsvidareanställda som är tjänstlediga eller frånvarande som till exempel föräldraledighet, 
sjukdom eller studieledighet, ska lönesattas enligt samma principer som för övriga 
tillsvidareanställda. I de fall där individuell lönebedömning inte är möjlig kan föräldralediga 
och långtidssjuka få en löneökning som är generell. För studielediga och övriga tjänstlediga, 
där personen inte förväntas återgå i arbete inom en period av två löneöversyner, gäller normalt 
att de inte deltar i löneöversynerna. I dessa fall görs en bedömning av lönen när personen 
återgår.

Visstidsanställa medarbetare omfattas inte av löneöversynen eftersom den i 
anställningsavtalet överenskomna lönen ska gälla för hela anställningstiden. Förlängs 
visstidsanställningen omförhandlas lönen i samband med erbjudande om nytt tidsbegränsat 
anställningsavtal.

Finansiering
Finansieringen av löneöversynen budgeteras centralt. Fördelning av löneökningen sker efter 
avslutad löneöversyn till respektive förvaltning och höjning av ram inför kommande år sker. 
Kompensation ges för arbetsgivaravgifter med den nivå som gäller vid förhandlingstillfället.

Kollektiva satsningar för till exempel en yrkesgrupp eller på grund av resultat av 
arbetsvärdering görs i kommunens totala löneutrymme. 
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Så kallade snedsitsar ska inte rättas till med löneöversynspengar. Dessa ska hanteras inom 
respektive förvaltnings budget.

Lönesamtal
I samband med löneöversynen ska den lönesättande chefen värdera medarbetarens prestation 
och bidrag till verksamhetens mål utifrån de lönekriterier som gäller för verksamheten. 
Lönesamtalet ska ha föregåtts av ett medarbetarsamtal i vilket lönekriterier har diskuterats och 
en individuell utvecklingsplan har upprättats. Medarbetarsamtalet är framtidsinriktat medan 
lönesamtalet är ett kvitto på hur man utfört sitt arbete. Lönesamtalet är inget 
förhandlingstillfälle men för medarbetaren är det vid samtalet viktigt att tala om vad hon/han 
har presterat under året och hur man har utvecklats så att chefen får en så fullständig bild som 
möjligt. Dokumentation gällande medarbetarsamtal, inklusive den individuella 
utvecklingsplanen, samt lönesamtal ska sparas i exempelvis personakt.

Lönesättande samtal
Vid det lönesättande samtalet får medarbetaren besked om sin nya lön. Har lönesamtalet varit 
tydligt ska inte den nya lönen bli en överraskning. I ett lönesättande samtal lämnas besked om 
ny lön. Det lönesättande samtalet är inget förhandlingstillfälle. Den nya lönen avgörs av 
chefen utifrån medarbetarens prestation. Medarbetaren ska få en motivering till lönen där det 
tydligt framgår på vilka grunder lönen sätts. Det är viktigt att medarbetaren kan se sambandet 
mellan arbetsinsats och löneutveckling. 

Oförändrad lön eller låg löneutveckling
En konsekvens av en löneöversyn kan undantagsvis bli att en medarbetare inte får någon
förändrad lön. Detta kan inträffa under följande förutsättningar:
 Medarbetaren har redan rätt lön i förhållande till lönestrukturen.
 Medarbetaren har en lön satt för det avtalsår som översynen avser.
 Medarbetaren är tjänstledig utan stöd av lag.
 Medarbetaren är tjänstledig och förväntas inte återgå i arbete inom en period av två
    löneöversyner.
 Medarbetaren har inte utfört sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.

Har en medarbetare inte fått förändrad lön på grund av att arbetsuppgifterna inte utförts på ett 
tillfredställande sätt har lönesättande chef ansvar för att en handlingsplan upprättas. Detta ska 
ske i samråd med medarbetaren. 

Löneutveckling för äldre medarbetare
Det är viktigt att behålla engagemang och motivation även hos de äldre medarbetarna. Deras 
erfarenhet och kompetens ökar förutsättningarna för fortsatt verksamhetsutveckling och för att 
nå målen för verksamheten. Det är därför väsentligt ur både lönespridnings- och 
personalförsörjningssynpunkt att uppmärksamma de äldre medarbetarna vid löneöversyner. 

Avstämning
Efter varje löneöversyn ska avstämning ske tillsammans med de fackliga organisationerna och 
berörda förvaltningschefer. Resultatet av denna uppföljning ligger även till grund för 
kommande års löneöversyn.
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Syfte och mål
Lönepolicyn är en del av kommunens personalpolitik och ett viktigt instrument för att styra 
verksamheten mot de mål som den politiska ledningen har fastställt. Lönepolitiken ska 
motivera och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen för verksamheten 
uppnås och individens utveckling främjas. Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta 
medarbetare kan rekryteras och behållas i Osby kommun. Ett av målen för kommunens 
lönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och likvärdigt 
arbete. Lönepolicyn förutsätter ett aktivt och kunnigt ledarskap, vilket bygger på kännedom 
om medarbetarnas insatser och deras möjlighet till utveckling.

Ansvarsfördelning
Politiken anger den långsiktiga och övergripande lönepolitiken för kommunen samt fastställer 
de ekonomiska ramarna. Politiken ansvarar också för att besluta om riktlinjer för 
löneöversynsarbetet samt utifrån analys och dialog med förvaltningarna besluta om inriktning 
och fördelning av löneutrymmet.

Chefer tar aktiv del i lönesättningen inom sin verksamhet, följer centrala avtal och lokalt 
fastlagda ramar, policys och riktlinjer. Varje medarbetare har också ett ansvar att medverka i 
medarbetarsamtal, lönesamtal samt i utformandet av lönekriterierna.

Principer vid lönesättning
De grundläggande principerna för lönesättning utgår från de centrala löneavtalen, kommunens 
lönepolitik, riktlinjer samt arbetsplatsens lönekriterier. Osby kommun eftersträvar en 
lönesättning som är individuell, differentierad och jämställd. Lönesättning, utifrån 
kommunens och befattningens lönebild, sker vid nyanställning, förlängning av vikariat eller 
byte av befattning. 

I samband med löneöversyner ska chefen värdera medarbetarens prestation och bidrag till
verksamhetens mål utifrån de lönekriterier som gäller. Det ska vara tydligt för medarbetaren
på vilka grunder lönen sätts.

Finansiering
Finansieringen av löneöversynen budgeteras centralt. Fördelning av löneökningen sker efter 
avslutad löneöversyn till respektive förvaltning och höjning av ram inför kommande år sker. 
Kompensation ges för arbetsgivaravgifter med den nivå som gäller vid förhandlingstillfället. 
Kollektiva satsningar för till exempel en yrkesgrupp eller på grund av resultat av 
arbetsvärdering görs i kommunens totala löneutrymme. 
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