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Kommunstyrelsen 
Dag och tid: Onsdagen den 25 januari 2017, 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 Kl. 08.30
Information och presentation av citysamordnare och fastighetsstrateg
Petra Gummeson, kommunchef, Malin Franzén, fastighetsstrateg och Suzanne 
Dahlin, citysamordnare

5 Kl. 09.15
Måltidspolicy
Susanna Bengtsson, kostchef, och Jens Modéer, kostchef

6 Kl. 10.00
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd, (SOSFS 2011:9)
Roger Johansson, förvaltningschef utbildning och arbete, och Emma Frostensson, 
verksamhetsutvecklare utbildning och arbete

7 Kl. 10.15
Osby pastorat, ansökan om enskild verksamhet, Prästgårdens fritidshem
Mia Johansson, förvaltningschef barn och skola

8 Kl. 10.30
Föreningsstöd och taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar 2017
Arne Bertilsson, tf. förvaltningschef samhällsbyggnad, och Reia Sofiadotter Collberg, 
kultur- och fritidschef

9 Kl. 10.45 
Information om förhandling/diskussion med företrädare för Lönsboda IBK om uppsäg-
ning i förtid av det ”Nyttjanderättsavtal” som ingicks mellan kommunen och Lönsboda 
IBK den 1 april 2006.
Arne Bertilsson, tf. förvaltningschef samhällsbyggnad, Mia Johansson, 
förvaltningschef barn och skola, och Reia Sofiadotter Collberg, kultur- och fritidschef 

10 Fullmäktigeberedningen "Framtidens äldreomsorg 2016-2030"

11 Revisionsrapport "Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun"

12 Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning"

http://www.osby.se/
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13 Kl. 11.30

Budgetanvisningar inför budget 2018 och flerårsplan 2019-2020

Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef, och Pontus Lindholm, ekonom

14 Omdisponering av anslag i budget 2017, i anledning av ny förvaltningsorganisation

15 Intern kontrollplan 2017, kommunstyrelsen

16 Firmateckning för Osby kommun samt för av kommunen förvaltade stiftelser, från och 
med 2017-02-20

17 Fullmakt för indrivning av kommunens fordringar, från och med 2017-02-20

18 Kl. 13.00
Information om s.k. gröna lån
Nedim Murtic’ och Oscar Hjelte, Kommuninvest i Sverige AB

Marika Bjerstedt Hansen (S) Benny Nilsson
Ordförande Sekreterare
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2017
Dnr KS/2017:19 000  

Förslag till beslut  

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Tillsyns- och tillståndsnämnden Dnr TT2016-1697, ”Lönsboda 44:1, Anmälan om 
mellanlagring av avfall”, 2016-12-12

2. Tillsyns- och tillståndsnämnden Dnr TT2016-1698, ”Osby 177:14, Anmälan av 
mellanlager av avfall”, 2016-12-12.

3. Tillsyns- och tillståndsnämnden Dnr TT2016-1699, ”Ebbarp 3:1, Anmälan om 
mellanlagring av avfall”, 2016-12-12.

4. Tillsyns- och tillståndsnämnden Dnr TT2016-1700, ”Killeberg 3:1, Anmälan om 
mellanlagring av avfall”, 2016-12-12.

5. Tillsyns- och tillståndsnämnden Dnr TT2016-1701, ”Osby 181:5, Anmälan om 
mellanlagring av avfall”, 2016-12-12.

6. Tillsyns- och tillståndsnämnden Dnr TT2016-1697-1701, ”Beslut om avgift- 
debiteringsunderlag”, 2016-12-12.

7. Vård- och omsorgsnämndens beslut den 15 december 2016, § 87, att godkänna 
verksamhets- och kommunikationsplan 2017-2017 för vård och omsorgscollege samt 
att överlämna verksamhets- och kommunikationsplanen till kommunstyrelsen.

8. Länsstyrelsen Skåne, ”Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning i samband med 
föryngringsavverkning, fastigheten Gräsljunga 1:6, fornlämning nr 639, Visseltofta 
socken, Osby kommun, Skåne län”, 2016-12-20.

9. Skräbeåns vattenråd, ”Protokoll”, 2016-12-22

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 .

mailto:benny.nilsson@osby.se
http://www.osby.se/
mailto:hakan.dahlbeck@osby.se
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Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Dnr KS/2017:41 000  

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Personalchef
Uppsägning från arbetsgivare på grund av personliga omständigheter, arbetsbrist, punkt 
4.13, ett (1) ärende.

Vuxenenheten, verksamhetsområde utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen december månad 2016 sexton (16)
KS/2016:6  752

Försörjningsstöd december månad 2016 fyrahundratjugosju (427)
KS/2016:7  754

Administratör, mark och exploatering
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 20.4, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 5 januari 2017
KS/2017:11    517

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.

mailto:benny.nilsson@osby.se
http://www.osby.se/
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Måltidspolicy
Dnr KS/2016:821 060  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta.

Måltidspolicy, daterad den 12 december 2016, antas.

Sammanfattning av ärendet
Måltidspolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av kommunens mat 
eller måltider. Policyn är ett dokument som ska vara styrande för såväl tjänstemän/-
kvinnor som för övrig personal som är involverade i mat och måltider i kommunens 
verksamheter. Måltiden är en central och viktig del i livet oavsett om det gäller det 
växande barnet eller den äldre. Osby kommun arbetar för att höja måltidens status i 
verksamheterna. Tanken är att måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod.

Syftet med måltidspolicyn är bland annat att

 övergripande tydliggöra kostens och kostfrågornas betydelse i kommunens 
verksamheter,

 servera god mat med hög kvalitet,

 underlätta lärandet i förskolan och skolan genom mätta, friska, pigga barn och 
elever,

 lyfta vikten av att integrera måltiderna i de olika verksamheterna, socialt och 
pedagogiskt,

 skapa glädje kring måltider för våra barn, elever och pensionärer,

 se måltiden som en del i kommunens miljöprogram,

 säkerställa utveckling och kvalitet på måltiderna som serveras i kommunen,

 klargöra rättigheter och ansvar när det gäller måltidsfrågorna,

 tydliggöra krav och förväntningar kring måltiderna/måltidsupplevelsen.

Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö inom kommunens 
ekonomiska ramar. Måltidspolicyn ska följas inom upphandling och inköp.

Beslutsunderlag
Utkast till Måltidspolicy, 2016-12-12.

Benny Nilsson
Förvaltningschef Serviceförvaltningen

http://www.osby.se/


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

Måltidspolicy 
Policy 

Beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-13
Framtagen av kostcheferna Susanna Bengtsson och 
Jens Modéer  

Uppdaterad:  

Dokumentansvarig Kostchef 
Diarienummer KS/2016:821
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1 Varför en måltidspolicy? 

Måltidspolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av 

kommunens mat eller måltider. Den är ett politiskt dokument, styrande för 

tjänstemän och för personal involverade i mat och måltider i kommunens 

verksamheter. Måltiden är en central och viktig del i livet oavsett om det 

gäller det växande barnet eller den äldre. Osby kommun arbetar för att höja 

måltidens status i verksamheterna.  

Måltidspolicyn ska revideras en gång per mandatperiod. 

2 Syftet med måltidspolicy 

 Att övergripande tydliggöra kostens och kostfrågornas betydelse i

kommunens verksamheter.

 Servera god mat med hög kvalitet.

 Underlätta lärandet i förskolan och skolan genom mätta, friska, pigga

barn och elever.

 Måltidspolicyn ska följas inom upphandling och inköp.

 Att lyfta vikten av att integrera måltiderna i de olika verksamheterna,

socialt och pedagogiskt.

 Skapa glädje kring måltider för våra barn, elever och pensionärer.

 Se måltiden som en del i kommunens miljöprogram.

 Att säkerställa utveckling och kvalitet på måltiderna som serveras i

vår kommun.

 Att klargöra rättigheter och ansvar när det gäller måltidsfrågorna.

 Att tydliggöra krav och förväntningar kring

måltiderna/måltidsupplevelsen.

 Mat och måltider ska bygga på kloka val för hälsa och miljö inom

kommunens ekonomiska ramar.

3 Måltidspolicyn, för vem? 

 Måltidspolicyn riktar sig till samtliga som på något sätt handhar och

tar del av kommunen mat och måltider.

 För mat och måltider som tillhandahålls inom kommunens

verksamheter ska måltidspolicyn och livsmedelsverkets riktlinjer

vara vägledande samt att inköp ska ske efter upphandling.

 Varje enskild nämnd ansvarar för att följa måltidspolicyn.

4 Delaktighet och valfrihet 

 Kockarna ska vara delaktiga i att skriva gemensam meny.

 Matgästens behov ska vara i fokus för varje medarbetare.

 Verksamheten inom förskola och skola ska använda måltiden till ett

pedagogiskt verktyg, för att öka förståelsen för vilken mat som

serveras, var den kommer ifrån och hur den tillagas.
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 Måltiden ska ge tillfälle för samvaro och samtal mellan vuxna, barn, 

elever samt boende.  

 Barn och elever ska ges möjlighet att vara med i köket.  

5 Näringsriktig 

 Måltiderna ska ge barn, elever och pensionärer en näringsriktigt 

sammansatt kost.  

 Samtliga måltider ska till största möjliga mån följa livsmedelsverkets 

riktlinjer. 

 Sträva efter att använda naturliga råvaror utan tillsatser.  

 Sträva efter att arbeta med säsongsanpassade råvaror.  

 Maten blir till näring först när den hamnar i magen. Det är därför 

viktigt att fokusera på hela måltidsupplevelsen.  

 Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och då erfordras 

läkarintyg.  

 Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med tillagnings- 

och/eller slaktmetoder som kommunen ej kan tillhandahålla erbjuds 

den vegetariska måltiden.  

 Nattfastan inom äldrevården får inte överstiga 11 timmar. 

6 Hållbart 

 Kommunen ska verka för upphandling som gynnar närodlade och 

närproducerade produkter, för att minska matens klimatpåverkan. 

 Kommunen ska sträva efter att minska transporterna exempelvis 

genom samordnade transporter. 

 Verksamheterna ska sträva efter att årstidsanpassa menyn/råvarorna. 

 Målsättningen är att till 2020 uppnå 50 % ekologi. 

 Fisk som serveras ska komma från bestånd som är markerat ”bra” i 

fisklistan från MSR = miljöstyrningsrådet och i andra hand fisk som 

är markerad med ”försiktighet” i samma lista. 

 Främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål samt där 

det är möjligt öka utbudet av vegetariska rätter.  

 Vid upphandling av kött och chark ska djurskyddskrav ställas som 

minst lever upp till de svenska djurskyddskraven. 

 Samtliga inköp av mjölk, banan och kaffe ska vara ekologiska. 

7 Råvaror 

 Närodlade/närproducerade råvaror ska eftersträvas. 

 Råvarorna ska vara så naturliga som möjligt och fria från onödiga 

tillsatser. 

 Transfetter bör ej serveras. 

 Hög kvalitet ska eftersträvas. 
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 Fisk som serveras ska komma från bestånd som är markerat ”bra” i

fisklistan från MSR = miljöstyrningsrådet och i andra hand fisk som

är markerad med ”försiktighet” i samma lista.

 Vid upphandling av kött och chark ska djurskyddskrav ställas som

minst lever upp till de svenska djurskyddskraven.

 Råvaror ska i största möjliga mån väljas efter säsong.

8 Måltidupplevelse 

 En tilltalande och lugn måltidsmiljö ska eftersträvas.

 Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande och

trivsam för att bidra till en fin helhetsupplevelse av måltiden.

 En restaurangkänsla ska eftersträvas i våra restauranger.

 Där mat serveras på avdelningarna ska måltidsmiljön göras så

tilltalande som möjligt.

 Lunchtid bör schemaläggas mellan 11-13 dagligen.

 Barnen och eleverna ska ha minst tjugo minuter på sig att, sittande

vid bordet att inta sin lunch.

9 Kvalitet 

 Maten ska tillagas så nära matgästen och serveringstillfället som

möjligt.

 Maten ska lagas från grunden i den utsträckning som är möjligt.

Verksamheterna ska eftersträva att undvika hel- och halvfabrikat.

 Varm mat ska erbjudas till hemmaboende pensionärer som önskar

matdistribution.

 Mattraditioner och extra festligheter ska uppmärksammas på menyn.

 Måltidsverksamheten ska utvärderas genom gästenkäter, minst 1

gång årligen.

 Skapa stolthet hos kockar och ekonomibiträden.

10 Kompetens 

 Alla medarbetare som är involverade i måltidsverksamheten ska vara

insatta i rutiner för egenkontroll och livsmedelshygien.

 Alla medarbetare inom äldreomsorgens vårdboenden och hemtjänst

ska ha kännedom om vad god näringsstatus innebär.

 Någon form av kompetenshöjande utbildningar för kökspersonalen

ska ske årligen.

11 Säker 

 Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas

innehåll.
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 För att undvika allvarliga och livshotande allergiska reaktioner får

mandel, jordnötter eller nötter inte serveras på förskola och skola.

12 Länkar 

Livsmedelsverket 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/ 

SMART-mat 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12311/Hur-man-ater-

SMART.pdf 

Näringsrekommendationer 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-

matvanor/naringsrekommendationer/ 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12311/Hur-man-ater-SMART.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12311/Hur-man-ater-SMART.pdf
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/naringsrekommendationer/
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Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enl SOSFS 
2011:9
Dnr KS/2016:730 001  

Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens utskott för utbildning 
och arbete 

Utskott för utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens beslut
- anta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för hälso- och sjukvård, 

socialtjänst samt verksamhet enligt LSS, under förutsättning att motsvarande 
beslut fattas i Vård- och omsorgsnämnden samt Barn- och skolnämnden. 

Sammanfattning av ärendet

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOFS 2011:9 – Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft den 1 januari 2012, framgår det att all 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS, ska inrätta ett ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och 
fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Med stöd av 
ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna planera, leda, kontrollera, 
följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt vid rätt 
tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden eller avvikelser från de 
krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. 
I revisionsrapporten 2015 granskning av biståndsbedömning och utbetalning av 
ekonomiskt bistånd gör revisorerna iakttagelse att Kommunstyrelsen inte har antagit något 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sedan omorganisationen 1 januari 2015. 
Med anledning därav rekommenderar de Kommunstyrelsen att anta ett sådant. 

Beslutsunderlag

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för hälso- och sjukvård, 
socialtjänst samt verksamhet enligt LSS daterat 2016-11-17. 

- Revisionsrapport 2015 granskning av biståndsbedömning och utbetalning av 
ekonomiskt bistånd, dnr ks/2016:1 007

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

Verksamhetsområdeschef Roger Johansson

Verksamhetsområdeschef Mia Johansson

Verksamhetsområdeschef Helena Ståhl

Verksamhetsutvecklare Emma Frostensson

Roger Johansson Emma Frostensson 
Verksamhetsområdeschef Verksamhetsutvecklare 



 

Datum
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1 Bakgrund och syfte
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 – 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft den 1 
januari 2012, framgår det att all hälso- och sjukvård, socialtjänst och 
verksamhet enligt LSS, ska inrätta ett ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Syftet med ett ledningssystem är att systematiskt och 
fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Med stöd 
av ledningssystemet ska den som bedriver verksamheten kunna

 planera

 leda

 kontrollera

 följa upp

 utvärdera

 förbättra verksamheten
Ledningssystemet ska möjliggöra att saker i verksamheten görs på rätt sätt 
vid rätt tillfälle. Det ska även förebygga att det inträffar missförhållanden 
eller avvikelser från de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter. 
Socialstyrelsen förskrifter (SOSFS 2011:9) är tvingande och ställer följande 
krav på ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete;  

 Att ledningssystemet är anpassat till verksamhetens inriktning och 
omfattning (4 kap. 1 §) 

 Att processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet är 
identifierade, beskrivna och fastställda (4 kap. 2 §) 

 Att processernas aktiviteter och ordning är identifierade (4 kap. 3 §) 
 Att rutiner för aktiviteter är utarbetade och beskrivna samt att 

ansvaret för hur utförandet av aktiviteter är fördelat i verksamheten 
finns angivet (4 kap. 4 §) 

 Att samverkan med interna och externa aktörer är identifierade och 
rutiner för samverkansformen är utarbetade (4 kap. 5 §) 

 Att riskanalyser för händelser som medför brister i verksamhetens 
kvalitet är upprättade (5 kap. 1 §) 

 Att system för egenkontroll finns (5 kap. 2 §) 
 Att system för klagomål, avvikelsehantering och 

rapporteringsskyldighet finns (5 kap. 3-5 §§) 
 Att system för samanställning och analys finns (5 kap. 6 §) 
 Att system för förbättring av processer och rutiner finns (5 kap. 7 §) 
 Att system så att personalen följer processer och rutiner finns (6 kap. 

1,3 §§) 
 Att dokumentation som visar arbete med att utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet finns (7 kap. 1 §) 
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2 Verksamhet som ledningssystemet omfattar
Ledningssystemet omfattar alla de verksamheter i Osby kommun som 
bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS. Dessa 
verksamheter återfinns inom tre olika förvaltningar som i sin tur lyder under 
tre olika nämnder. 

2.1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för förvaltningen Utbildning och 
arbete. Under Kommunstyrelsen finns tre utskott varav Kommunstyrelsens 
utskott för Utbildning och arbete svarar för uppföljning och utvärdering av 
ekonomi och verksamhet inom Utbildning och arbete. Inom förvaltningen 
återfinns gymnasieskolor, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, 
socialtjänst som riktar sig till vuxna både myndighetsutövning och utförare 
av insatser (försörjningsstöd, socialpsykiatri och missbruk), HVB-hem för 
ensamkommande barn samt flyktingsamordning som inkluderar bland annat 
handläggning enligt Socialtjänstlagen av ensamkommande barn. Aktuellt 
ledningssystem gäller därmed för förvaltningens socialtjänst samt för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom gymnasieskolans verksamhet. 

2.2 Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden är ansvarig nämnd för Barn- och skola som ansvarar 
för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, musikskola samt socialtjänstens barn- och familjeenhet 
inklusive öppenvård inom området. Aktuellt ledningssystem gäller därmed 
för förvaltningens socialtjänst samt för den hälso- och sjukvård som bedrivs 
inom grundskolans verksamhet. 

2.3 Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden är ansvarig nämnd för Vård- och omsorg som 
ansvarar för äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård och LSS-
verksamhet. Aktuellt ledningssystem gäller därmed för förvaltningens 
socialtjänst, LSS-verksamhet samt för den kommunala hälso- och 
sjukvården.

2.4 Ansvar för och användning av ett ledningssystem
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet ska bidra till att den 
som bedriver verksamhet kan planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten. 

2.4.1 Nämndens ansvar
 Övergripande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet samt 

ansvar för ledningssystemets uppbyggnad och omfattning.

 Följa upp förvaltningarnas arbete med det systematiska 
kvalitetsarbetet.

 Formulera mål för nämndernas verksamheter.

2.4.2 Förvaltningschefens ansvar
 Ansvara för förvaltningens utvecklings‐ och kvalitetsarbete. 
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 Ansvara för förvaltningens övergripande egenkontroll vilket innebär 
att intern kontroll av verksamheten sker systematiskt och 
kontinuerligt.

 I samråd med områdeschefer, enhetschefer/rektorer formulera mål för 
verksamheterna. 

2.4.3 Områdeschefens ansvar
 Leda ansvarsområdets utvecklings- och kvalitetsarbete och med stöd 

av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera 
och förbättra verksamheten.

 Sammanställa kvalitetsberättelse.

 I samråd med förvaltningschef och enhetschefer formulera mål för 
verksamheterna. 

2.4.4 Enhetschefens/rektorns ansvar
 Driva enhetens utvecklings‐ och kvalitetsarbete och med stöd av 

ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten.

 Ansvara för att enhetens processer, rutiner är uppdaterade och väl 
kända i enheten samt att övriga styrande dokument är väl kända i 
enheten.

 I samråd med områdeschef och förvaltningschef formulera mål för 
verksamheten. 

 Göra riskbedömningar

2.4.5 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
 Svara för att patienterna inom Vård- och omsorg får en säker och 

ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet.

 Upprätta riktlinjer och rutiner för samverkan mellan huvudmännen 
gällande hälso- och sjukvård.

 Genomföra verksamhetsuppföljningar av hälso- och sjukvården.

 Sammanställa patientsäkerhetsberättelse inom Vård och omsorg.

2.4.6 Skolläkarens ansvar
 Har på delegation det medicinska ledningsansvaret. 

 Sammanställa patientsäkerhetsberättelse inom Barn- och skola och 
Utbildning och arbete.

2.4.7 Medarbetarens ansvar
 Medverka till att den verksamhet som bedrivs är av god kvalitet.

 Ansvara för att arbeta enligt upprättade processer, riktlinjer, rutiner 
och i enlighet med gällande delegationsordning samt återkoppla när 
dessa inte fungerar.

 Aktivt medverka i utbildning och handledning.

 Hälso- och sjukvårdspersonal ska bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls.
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3 Kvalitet – utgångspunkten för ledningssystemet
Kvalitet är ofta kopplat till värderingar, synsätt och förhållningssätt. Vad 
som är kvalitet förändras över tid, bland annat när samhällets och 
medborgarnas behov och förväntningar förändras. Med anledning därav kan 
kvalitet endast uppnås i en verksamhet som har förmåga att förändras och 
utvecklas utifrån nya kvalitetskrav. 

3.1 Lagkrav
Att uppfylla lagens krav är en förutsättning för att leverera tjänster av god 
kvalitet och är grunden för att vår verksamhet ska vara rättssäker. 
SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvalitet i verksamheten 
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Definitionen av 
kvalitet utgör därmed grunden för både hur ledningssystemet ska byggas upp 
samt för det som ska uppnås med hjälp av ledningssystemet. 
I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd definieras kvalitet som ”att en 
verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra förskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 
service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd 
av sådana förskrifter.” 
I Socialtjänstlagens 3 kap. 3§ (SoL) står det att insatser inom socialtjänsten 
ska vara av god kvalitet, att för utförande av socialnämndens uppgifter ska 
det finnas personer med lämplig utbildning och erfarenhet samt att kvalitet i 
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 
Ytterligare mål för socialtjänstens verksamhet regleras i SoL 1 kap. 1§ där 
det anges att verksamheten ska bygga på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. 
I Hälso- och sjukvårdslagens 2 § (HSL) står det att vården skall ges med 
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller
kraven på en god vård (HSL 2a§). 
Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram 
ett antal kvalitetsindikatorer som beskriver vad god kvalitet är i 
socialtjänsten och i den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamhetens 
kvalitet är en följd av att tjänsterna svarar mot de mål (lagar, förordningar, 
föreskrifter) som beslutats samt att de:

 bygger på̊ respekt för den enskildes självbestämmande och integritet 
 utgår från helhetssyn på̊ den enskildes situation, är samordnade och 

präglade av kontinuitet 
 är kunskapsbaserade och effektivt utförda 
 är tillgängliga 
 är trygga och säkra och präglas av rättssäkerhet i 

myndighetsutövning

Utöver SoL och HSL styrs verksamheterna av Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 
Förvaltningslagen (FL), Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och 
Patientsäkerhetslag (PSL). För att förstå och tolka ett krav eller ett mål i en 
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lag kan lagens förarbeten ge vägledning. Allmänna råd, handböcker, 
nationella riktlinjer, vägledningar och andra publikationer från 
Socialstyrelsen kan även de vara ett stöd. 

3.2 Kommunfullmäktigemål och nämndsmål
Osby kommuns målkedja kan beskrivas med följande bild;

 
Osby kommuns värdegrund grundar sig i sex värdeord;

 Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas.

 Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga.

 Vi bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors 
lika värde.

 Vi visar mod genom att utmana oss själva och andra.

 Vi bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö med kommande 
generationer i åtanke.

 Samverkan är en förutsättning för goda resultat.
Kommunfullmäktige har antagit en vision för Osby kommun som lyder ”På 
spåret och naturligt nära”. De har även antagit tre målområden; attraktiv 
boendekommun, trygghet hela livet samt utveckling och tillväxt. Under varje 
målområde återfinns fullmäktigemålen. Kommunfullmäktigemålen, tagna i 
juni 2016 lyder; ”Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och 
utvecklas i”, ”Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för 
människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv”, ”Osby kommun ska ge 
förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde” samt ”Osby 
kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens 
utmaningar”.
Utifrån dessa kommunfullmäktigemål har respektive nämnd skapat 
nämndsmål som gäller för all verksamhet som lyder under deras ansvar. Och 
det är utifrån de nämndsmålen som varsamheterna sedan sätter sina 
verksamhetsmål. 

Värdegrund

Värdegrund
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4 Ledningssystemets olika delar

4.1 Processer och rutiner
Den som bedriver verksamhet ska identifiera, beskriva och fastställa de 
processer som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. En process 
är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett 
resultat. En rutin ska beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en 
aktivitet ska utföras och hur ansvarat för utförandet är fördelat.
Varje förvaltning ansvarar för att identifiera och beskriva de processer som 
krävs för att säkerställa kvaliteten. Dessa ska vara synliga och tillgängliga 
för medarbetarna via kommunens intranät. 
Osby kommun har riktlinjer för styrdokument vars syfte är att fastställa en 
definition för vad som är styrdokument samt skapa en enhetlig struktur för 
hur de olika styrdokumenten förhåller sig till varandra. Denna riktlinje 
tydliggör vilken roll våra styrdokument har när det gäller styrning och 
uppföljning av verksamheten i kommunen. Riktlinjen styr även hur 
styrdokumenten ska göras tillgängliga för medarbetarna samt hur de ska 
följas upp och revideras. 

4.2 Samverkan
Flera av de som kommer i kontakt med våra verksamheter har
sammansatt problematik som kräver insatser från olika aktörer. Att vi 
samarbetar och samverkar internt och externt med andra myndigheter och 
aktörer är i dessa fall en förutsättning för att klienten/patienten ska kunna få 
den hjälp och det stöd som svarar mot behoven. De formaliserade interna 
och externa samverkansformer har som syfte att stärka kvaliteten avseende 
bland annat individuellt inriktade insatser, allmänt inriktade insatser och 
strukturinriktade insatser.
Den som bedriver socialtjänst ska identifiera de processer där samverkan 
behövs för att säkra kvalitén på verksamheten. Föreskrifternas krav på att 
identifiera, beskriva och fastställa processer för samverkan gäller inom 
organisationen, det vill säga mellan olika enheter och mellan olika 
personalgrupper, men även hur samverkan med externa aktörer ser ut. 
Vårdgivare ska identifiera de processer där samverkan behövs för att 
förebygga att patienter drabbas av vårdskada. 
Varje förvaltning ansvarar för att identifiera och beskriva de processer där 
samverkan krävs för att säkerställa kvalitén. 

4.3 Personal- och kompetensförsörjning
Att personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna 
medverka i kvalitetsarbetet och ge en god vård och omsorg. Utan rätt 
kompetens har personalen inte förutsättningar att fullgöra sin 
rapporteringsskyldighet eller i övrigt delta i kvalitetsarbetet. För att den som 
bedriver verksamheten ska kunna utveckla och säkra kvaliteten krävs en 
planering för personalförsörjning och kompetensutveckling. 
I Osby kommun finns strukturerade former för medarbetarsamtal 
innehållande bland annat ett avsnitt om kompetensbehov.
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Relevant och anpassad introduktion av nyanställd personal ska ske i alla 
verksamheter i Osby kommun. 

4.4 Systematiskt förbättringsarbete
För att säkerställa att ledningssystemet är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt 
för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten krävs ett fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. 

Bilden, tagen ur Socialstyrelsens handbok för tillämpning av föreskrifter och 
allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, visar 
grunden i uppbygganden av ett ledningssystem samt det systematiska 
förbättringsarbetet. De inre pilarna visar på de olika fasernas tidsordning och 
att kvalitetsarbete är något som pågår hela tiden. De långa pilarna visar på att 
utveckling och förbättring av verksamhetens processer och rutiner kan 
behövas under varje fas (planering, genomförande och utvärdering). 
Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras blir ett ledningssystem 
aldrig färdigt.
För att strukturera och effektivisera det systematiska kvalitets-och 
förbättringsarbete har Osby kommun ett verksamhetssystem. Med hjälp av 
systemet synliggörs, kvalitetssäkras och underlättas styrning och uppföljning 
av kommunens processer. I systemet dokumenteras allt från riskanalyser, 
egenkontroller till avvikelser. Verksamhetssystemet är ett stöd för 
dokumentation och uppföljning av det systematiska förbättringsarbetet. 
Genom verksamhetssystemet tas sedan en patientsäkerhetsberättelse och en 
kvalitetsberättelse fram. 

4.4.1 Riskanalyser
Genom att göra riskanalyser arbetar den som bedriver verksamhet 
förebyggande. Det handlar om att identifiera händelser som skulle kunna 
inträffa och som gör att verksamheten inte lever upp till de krav på kvalitet 
som gäller. 

4.4.2 Egenkontroll
Den som bedriver verksamhet ska utöva egenkontroll. Det innebär att 
systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. 
Egenkontrollen innebär även en kontroll av att verksamheten bedrivs enligt 
de processer och rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet. 
Egenkontroll kan bedrivas som en intern granskning av att verksamheten 
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uppnår ställda krav och mål. Socialstyrelsen allmänna råd ger vägledning om 
vad egenkontrollen kan innefatta.
Inom Osby kommun arbetar vi med egenkontroll genom bland annat Öppna 
jämförelser, Kommunens kvalitet i korthet, målgruppsundersökningar samt 
checklistor till personal knutet till verksamhetens kvalitet. Utöver detta sker 
genomlysning av kommunal verksamhet av kommunens revisorer. 
I Osby kommuns reglemente för intern kontroll/kvalitetssäkring framgår det 
att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns 
en god intern kontroll. 

4.4.3 Utredning av avvikelser
En avvikelse uppstår om en verksamhet inte når upp till kvalitet, det vill säga 
inte lever upp till de krav och mål som finns i lagar, föreskrifter och beslut. 
En avvikelse uppstår även om personal inte arbetar efter de processer och 
rutiner som finns beskrivna i ledningssystemet. 
Rapporteringsskyldighet av missförhållanden och vårdskador
Alla som fullgör uppgifter inom socialtjänsten och inom verksamhet enligt 
LSS omfattas av en rapporteringsskyldighet (regleras i både SoL och LSS). 
Det innebär att de som fullgör uppgifter måste rapportera om de 
uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig 
risk för missförhållande som rör den som får eller kan komma i fråga för insatser 
inom verksamheten. Dessa rapporter ska utredas (lex Sarah). 
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera risker för vårdskador 
samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Dessa 
rapporter ska utredas (lex Maria).
Alla rapporter enligt lex Sarah och lex Maria redovisas för ansvarigt utskott eller 
nämnd. 
Synpunkter och klagomål
Den som bedriver verksamhet ska ta emot synpunkter och klagomål på 
verksamhetens kvalitet. Med klagomål avses att någon klagar på att 
verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkt avses övrigt som framförs 
som berör verksamheten kvalitet, till exempel förbättringsförslag. Klagomål 
och synpunkter kan lämnas av alla intressenter som är angivna i föreskriften; 
vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som 
bedriver socialtjänst, de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, 
föreningar och andra organisationer och intressenter. Inkomna synpunkter 
och klagomål ska utredas av den som driver verksamheten. Utredningen ska 
leda till ett ställningstagande till om det förekommit en avvikelse i 
verksamheten. 

4.4.4 Sammanställning och analys
Det räcker inte att enbart utreda inkomna rapporter, synpunkter och 
klagomål var för sig utan de ska sammanställas och analyseras. Detta för att 
den som bedriver verksamheten ska kunna se mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Det systematiska arbetet med 
sammanställning och analys görs årsvis och rapporteras till ansvarig nämnd.  

4.4.5 Förbättrande åtgärder samt förbättring av processer och rutiner
Beroende på resultaten av riskanalyser, egenkontroller, utredning av 
avvikelser och sammanställning och analys av inkomna rapporter, 
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synpunkter och klagomål ska den som bedriver verksamhet vidta de åtgärder 
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Visar det sig att de processer och rutiner som finns i ledningssystemet inte är 
ändamålsenliga för att verksamheten ska uppnå kvalitet ska de förbättras. 

5 Dokumentationsskyldigheten
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska verksamheten dokumentera 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. Kravet på dokumentation gäller alla delar av det 
systematiska kvalitetsarbetet, så väl ledningssystemets grundläggande 
uppbyggnad som det systematiska förbättringsarbetet. Det innebär att 
fastställda processer, riktlinjer och rutiner ska var dokumenterade. Det 
innebär även att arbete med att planera och utföra riskanalyser, 
egenkontroller och hantera synpunkter, klagomål och rapporter ska 
dokumenteras samt vilka förbättrande åtgärder som framkomna avvikelser 
har lett till.  
Dokumentation, planering, åtgärder och uppföljning sker i kommunens 
verksamhetssystem. Varje förvaltning ansvarar för att varje år ta fram en 
verksamhetsberättelse för året och en verksamhetsplan för nästkommande år. 
Varje förvaltning ansvarar för att ta fram patientsäkerhetsberättelse och/eller 
kvalitetsberättelse.
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Barn och skola 
Mia Johansson 
0479528383 
mia.johansson@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
Postadress Barn och skola
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

Ansökan om enskild verksamhet
Dnr BSN/2016:128 633  

Barn och skolas förslag till Barn- och skolnämnden 

Barn- och skolnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
- Godkänna Osby pastorats ansökan om att öppna ett enskilt fritidshem med start 

2017-08-01 samt beviljas rätt till bidrag för verksamheten.
- Barn- och skolnämnden tilldelas medel för utökade kostnader under 2017 (ca 

22 500 kr per barn och termin).
alternativt

- Avslå Osby pastorats ansökan om att öppna ett enskilt fritidshem. 

Sammanfattning av ärendet

Osby pastorat ansöker om att starta ett enskilt fritidshem på Prästgården för 40 barn i 
åldern 6-12 år från och med 2017-08-01. 

Beslutsunderlag

- Ansökan om enskild verksamhet
- Verksamhetsbeskrivning
- Registerutdrag Skatteverket
- Anmälan om drift av fritidshem (Tillsyn- och tillståndsnämnden)
- Budgetplan

Ärende

Den 22 april 2009 beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om en 
barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, som ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet vårdnadshavare 
väljer.

För att få godkännande att bedriva enskild fritidshem och få kommunalt bidrag måste 
verksamheten uppfylla de krav som anges i Skollagen (2010:800). Vid godkännande av 

http://www.osby.se/
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verksamhet bedöms huvudmannens förutsättningar för att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen; skollagens regler samt läroplaners mål och riktlinjer.

Villkoren för att en kommun ska godkänna ett enskilt fritidshem är att verksamheten har 
god kvalitet och säkerhet. Osby kommun är skyldig att godkänna och ge bidrag till en 
verksamhet som uppfyller följande krav:

- Det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av 
omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

- Barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek.

- Lokalerna är ändamålsenliga.

- Verksamheten är öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande kommunal 
verksamhet så länge det inte uppkommer påtagliga negativa följder för 
kommunens motsvarande verksamhet.

Osby pastorat ansöker om att starta ett enskilt fritidshem på Prästgården för 40 barn i 
åldern 6-12 år. Enligt inlämnad ansökan med bilagor uppfylls de krav som krävs. 

Den enskilda verksamheten står under tillsyn av Osby kommun och först efter ett läsår 
kan utvärdering av faktisk kvalitet och säkerhet bedömas. Med erfarenhet av Prästgårdens 
förskola och årets tillsyn där finns inget skäl för oro. De har en väl fungerande verksamhet 
och förskola.

Barn- och skolnämnden kommer att få utökade kostnader initialt med ca 22 500 kr per 
barn och termin. Detta eftersom den ordinarie kommunala verksamheten inte kan 
anpassas med lokaler och pedagoger. Det är svårt att förutse om ordinarie kommunal 
verksamhet påverkas negativt eller inte.

Först inför planering av ny grundskoleorganisation i Osby tätort kan den kommunala 
organisationen anpassas och eventuellt effektiviseras ekonomiskt.

Mia Johansson
Verksamhetsområdeschef Barn och skola

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige
Osby pastorat
Ekonomichef
Verksamhetscontroller Barn och skola
Barnomsorgsassistent Barn och skola
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Föreningsstöd och taxor kultur och fritid 2017 

Dnr Ks/2016:259 805 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritids förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

- Att godkänna nedanstående budget för stöd till kultur och 

fritidsföreningar 2017  

Samhällsbyggnadsutskottet, Kultur och fritid föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar:  

- Att godkänna taxor för uthyrning av lokaler och anläggningar 2017 

- Att i tilläggsbudget avsätta 220 tkr 2017 för kompensation till 

föreningar som bedriver verksamhet i kommunens anläggningar då 

fakturahanteringen upphör i samband med det nya bidragssystemet.  

Sammanfattning 

Kultur och fritid har genomfört en översyn av stöd till föreningar och tagit 

fram nya riktlinjer för fördelning av stöd samt nya riktlinjer för uthyrning av 

lokaler och anläggningar inför 2017. Riktlinjerna är utformade för att bidra 

till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. 

Syftet är att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett 

aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle 

Budget för de olika bidragsformerna, eventuell kompensation, och aktuella 

hyrestaxor beslutas från år till år för att möjliggöra flexibilitet utifrån behov. 

Under 2017 föreslår Kultur och fritid följande fördelning av bidrag till kultur 

och fritidsföreningar i Osby kommun:  

Kultur- och fritidsföreningar 580 tkr 

Aktivitetsstöd  845 tkr 

Lika möjligheter  20 tkr 

Investeringsstöd  300 tkr 

Projekt- och arrangemang  35 tkr 

För samlingslokaler och drift och hyresstöd söker föreningarna ett år i 

förväg, beslut om budget 2017 fattades således vår/höst 2016 enligt nedan.  

Samlingslokaler  1750 tkr 

Drift- och hyresstöd  862 tkr  

Då allt bidrag från och med den 1 januari 2017 betalas ut direkt som bidrag 

till alla föreningar har en beräkning gjorts gällande eventuella ekonomiska 

förluster för föreningar, med fokus på de föreningar som har drift- och 
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lokalbidrag (se bilaga Ekonomisk underlag och beräkning inför nya riktlinjer 

2017). För att kompensera eventuella förluster med bidragsförändringen 

föreslår Kultur och fritid att 420 tkr avsätts under 2017 för föreningar som 

detta berör att söka. Av dessa avsätts 200 tkr från investeringsstöd och 225 

söks i tilläggsbudget. Målsättningen är att kompensationsbidraget successivt 

trappas ner fram till år 2020. Det extra bidraget utvärderas under 2017 men 

för att bibehålla nivån behöver budgeten för föreningsbidrag utökas 

framöver. 

Total budget för föreningsbidrag Kultur och fritid är enligt förslaget 4 592 

tkr.  år 2017 plus 220 tkr i som söks i tilläggsbudget. Budget 2016 var 4 593 

tkr.  

Taxor för lokaler och anläggningar bedöms ligga på rätt nivå i förhållande 

till andra kommuner och Kultur och fritid föreslår dessa är oförändrade år 

2017.   

 

Beslutsunderlag 

- Riktlinjer för fördelning av stöd till föreningar och civilsamhälle i 

Osby kommun 

- Riktlinjer för utlåning/uthyrning av lokaler och anläggningar till 

föreningar 

- Ekonomisk beräkning inför nytt bidragssystem 2017  

- Taxor för kultur och fritids anläggningar och lokaler 2017 

- Inkomna skriftliga synpunkter från föreningar i samband med 

bidragsöversynen 2016  

 

 

Beslutet skickas till: 

- Samhällsbyggnad, Kultur och fritidschef, t.f. samhällsbyggnadschef 

- Kommunledningskontoret, ekonomichef 

 

 

Arne Bertilsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 

Reia Sofiadotter Collberg 
Kultur och fritidschef 

 

 



 

      

      

Datum 

2016-11-29  
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Övergripande fördelningskriterier 
Som grund för bedömning utgår kultur och fritid från ett antal fastställda fördelningskriterier som pekar ut 

prioriterade målgrupper och verksamheter.  

 Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen. 

 Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.  

 Personer över 65 år. 

 Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete. 

 Utåtriktade kulturella verksamheter som bidrar till ett rikt, nyskapande och varierat kulturutbud. 

 Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn. 

 Jämställdhetsarbetet. 

 Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå en bred publik.  

 Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan människor med olika bakgrund och 

erfarenheter. 

 Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning. 

 Ökad delaktighet för unga 13-25 år. 

 Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria. 

 En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun. 

 Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar och aktuell 

samhällsutveckling.  

 

  

Föreningsstöd

Verksamhetsstöd

Kultur- och 
fritidsföreningar

Aktivitetsstöd
(Idrottsföreningar)

Verksamhetsstöd 
för lika

möjligheter

Drift- och 
anläggningsstöd

Subevntionerade
lokaler

Drift- och 
hyresstöd

Samlingslokaler

Investeringsstöd

Projekt- och 
arrangemangsstöd

Föreningsgala, 
service, 

marknadsföring
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1 Inledning 

Osby kommun ger olika former av stöd med syfte att skapa förutsättningar 

för ett starkt och självständigt föreningsliv och civilsamhälle i hela 

kommunen. Osby kommun vill genom stödet skapa förutsättningar för 

föreningslivet att driva och utveckla förebyggande, kreativa och sociala 

verksamheter av god kvalité som ökar kommuninvånares möjligheter till 

kultur och fritid på egna villkor. 

Stödet till föreningar och civilsamhället är uppdelat i verksamhetsstöd, stöd 

till lokaler och anläggningar och projekt- och arrangemangsstöd.  

 Övergripande fördelningskriterier 

Som grund för bedömning av stöd utgår Kultur och fritidsförvaltningen 

särskilt från ett antal övergripande fördelningskriterier. För de olika 

stödformerna finns sedan utöver dessa särskilda kriterier och prioriteringar. 

Fördelningskriterierna utgår från hur föreningar arbetar med eller bidrar till: 

 Ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i olika delar av 

kommunen. 

 Barn och unga mellan 5-25 år inom fritidsverksamhet och barn och 

unga mellan 0-25 år inom kulturverksamhet.  

 Personer över 65 år. 

 Personer med funktionsvariationer och tillgänglighetsarbete. 

 Utåtriktade kulturella verksamheter som bidrar till ett rikt, 

nyskapande och varierat kulturutbud. 

 Samarbete mellan föreningar och inom den ideella sektorn. 

 Jämställdhetsarbetet. 

 Aktivt arbete med rekrytering och inkludering eller arbete för att nå 

en bred publik.  

 Verksamhet som skapar möten mellan generationer och mellan 

människor med olika bakgrund och erfarenheter. 

 Verksamheter som arbetar mot kränkning och mobbning. 

 Ökad delaktighet för unga 13-25 år. 

 Bevarande och tillgängliggörande av kulturarv och kulturhistoria. 

 En ekologisk hållbar utveckling i Osby kommun. 

 Särskilda prioriteringar som följer nationella och regionala satsningar 

och aktuell samhällsutveckling.  

Fördelningskriterierna revideras vid behov av samhällsbyggnadsutskottet för 

att följa aktuell samhällsutveckling lokalt och nationellt.  
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 Allmänna villkor 

För att en förening ska ha möjlighet att ta del av Osby kommuns 

föreningsstöd krävs att följande villkor är uppfyllda: 

 bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som 

delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar. 

 vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet 

ta ställning för demokrati som samhällssystem samt arbeta för att 

motverka kränkningar och diskriminering. 

 bedriver verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar 

boende i Osby kommun. 

 bedriva all barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö 

inklusive verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och 

ungdomar så som tävlingar och matcher. 

 ha av konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade 

stadgar, ha en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister. 

 vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.  

 ha minst 5 aktiva medlemmar. 

 vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer. 

 vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera 

kontaktuppgifter efter årsmöte. 

 sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess 

verksamhet. 

 ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och 

fritidsförvaltningen. För idrottsföreningar utförs kontroll och 

godkännande av Skåneidrotten. 

Stöd utgår inte till ekonomiska föreningar eller föreningar som verkar för 

medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen. Stöd 

utgår inte till föreningar som bedriver yrkesmässig eller facklig verksamhet. 

Stöd utgår inte till föreningar som får stöd från andra kommunala 

förvaltningar eller studieförbund för samma verksamhet. 

Stödberättigade föreningar som tar del av kultur- och fritidsförvaltningens 

stöd förbinder sig att aktivt arbeta för samma övergripande mål och 

värderingar som Osby kommun uttrycker i sin värdegrund. Detta gäller även 

för fria grupperingar, privatpersoner och andra aktörer som söker projekt- 

och arrangemangsstöd. För idrottsföreningar som söker stöd gäller särskilda 

villkor då dessa föreningar istället ska arbeta efter idrottsrörelsens 

idéprogram Idrotten vill.  

 Ansökningsdatum och utbetalning 

Stöd fördelas utifrån en årligt fastställd budget och utifrån de övergripande 

fördelningskriterierna liksom särskilda villkor för de olika stödformerna. 

Alla stödformer betalas direkt ut till föreningar och andra aktörer till det 

bankkonto, bank- eller postgiro som angetts i ansökan.  
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Ansökningarna görs på särskilda ansökningsblanketter som finns på kultur- 

och fritidsförvaltningens hemsida och specifika handlingar ska bifogas 

utifrån vilken stödform som söks. Sökande förening ska kunna visa att 

omfattningen av den verksamhet som föreningen söker för är sannolik. 

Ansökningsdatum för de olika stöden: 

25 februari 

 Aktivitetsstöd 

25 mars 

 Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar och 

verksamhetsstöd för lika möjligheter 

 Drift- och hyresstöd, investeringsstöd och stöd till samlingslokaler 

 Projekt- och arrangemangsstöd 

25 augusti 

 Aktivitetsstöd 

 Investeringsstöd  

 Projekt- och arrangemangsstöd 

Utbetalning sker inom två månader efter ansökningsdatumet. 

 Insyn och granskning  

Större förändringar från den verksamhet som angetts i ansökan eller 

förändringar av styrelse och kontaktpersoner ska rapporteras till kultur och 

fritid. Vid behov förs en dialog mellan föreningen och kultur och 

fritidsförvaltningen. 

Föreningar är skyldiga att vid begäran lämna följande handlingar: 

 Årsmötesprotokoll 

 Verksamhetsplan  

 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 

 Revisionsberättelse 

 Stadgar 

 Alkohol- och drogpolicy 

Föreningen är skyldig att förvara dessa ovanstående handlingar inklusive 

medlemsförteckning och närvarokort i minst fem år efter verksamhetsårets 

slut.  

Föreningar som söker aktivitetsstöd är skyldiga att löpande redovisa 

föreningens gruppaktiviteter och uppgifter om deltagares namn, aktivitet, 

plats, datum, tid samt deltagares och ledares namn, personnummer eller 

födelsesiffror (år-månad-dag), kön, eventuell funktionsvariation och närvaro.  
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2 Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd syftar till att stödja föreningars arbete och verksamhet 

utifrån föreningens egna målsättningar och syften. Verksamhetsstöd riktas 

till verksamhet för barn och unga 5-25 år och/eller personer med 

funktionsvariationer, kulturella verksamheter och verksamheter som bidrar 

till lika möjligheter. 

Verksamhetsstödet är uppdelat i tre olika former. Dessa är aktivitetsstöd, 

verksamhetsstöd för kultur- och fritidsföreningar och verksamhetsstödstöd 

för lika möjligheter. Föreningar kan endast söka en form av verksamhetsstöd 

och bestämmer själva vilken som passar bäst. Föreningar som söker 

verksamhetsstöd för lika möjligheter kan om föreningen uppfyller villkoren 

söka något av de andra verksamhetsstöden.   

A. Aktivitetsstöd för verksamhet för barn och unga och/eller 

personer med funktionsnedsättning 

Aktivitetsstödet baseras på antal genomförda aktiviteter för barn och unga 

samt personer med funktionsvariation. Syftet är att skapa förutsättningar för 

att alla barn och unga samt personer med funktionsvariation ska ha en aktiv 

fritid på egna villkor. 

Stöd kan beviljas till: 

 Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.  

 Föreningar som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år 

eller 5 medlemmar med funktionsnedsättning över 5 år enligt 

definitionen av funktionshinder för statligt lokalt aktivitetsstöd. 

Stödberättigad aktivitet: 

 Gruppverksamhet med minst 3 och högst 30 deltagare som fyllt 5 

men inte 26 år eller deltagare med funktionsvariation över 5 år. 

Ledare i stödberättigad ålder får räknas som deltagare. 

 Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska vara 

medveten om att den deltar i en stödberättigad aktivitet. 

 Ansvarig ledare ska ha fyllt 13 år och får inte vara ansvarig för flera 

gruppaktiviteter samtidigt  

 Sammankomsten/aktiviteten ska pågå minst 60 minuter och innehålla 

en gemensam samling och avslutning. 

 Deltagare får endast räknas i en sammankomst/aktivitet per dag i 

samma förening. 

 Närvaro ska registreras vid varje aktivitet och ledaren ska vara 

närvarande under hela aktiviteten. 

Föreningar erhåller en ersättningsnivå som utgår från antal redovisade 

deltagartillfällen utifrån en summa som fastställs årligen av kultur- och 

fritidsförvaltningen. För deltagare med funktionsnedsättning multipliceras 

stödet per deltagartillfälle med 2,5. 
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Varje kalenderår är indelat i två redovisningsperioder. 

 1 januari-30 juni, sista ansökningsdatum den 25 augusti samma år. 

 1 juli-31 december, sista ansökningsdatum den 25 februari året efter. 

B. Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar 

Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar utifrån de 

övergripande fördelningskriterierna. Stödformen baseras på en 

helhetsbedömning utifrån föreningens planerade verksamhet. Syftet är att 

skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter och en 

mångfald av kultur- och fritidsverksamheter för barn och unga mellan 0-25 

år samt personer med funktionsvariation. 

Stöd kan beviljas till: 

 Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver 

kontinuerlig verksamhet. 

 Föreningar som bedriver kulturell verksamhet eller föreningar med 

verksamhet för barn och unga och/eller personer med 

funktionsvariation som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet och 

som har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år eller 5 

medlemmar med funktionsvariation. 

För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en 

överenskommelse kring stöd och verksamhet. 

Verksamhetsstödet fördelas efter en årligen fastställd budget samt de 

övergripande fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för 

bedömning.  

C. Verksamhetsstöd för lika möjligheter 

Verksamhetsstödet för lika möjligheter vänder sig till föreningar som 

bedriver verksamhet för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet och 

samhället i övrigt, eller grupper som möter särskilda hinder för att ha en 

aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang.  

Stöd kan beviljas till: 

 Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. 

 Föreningar som verkar för lika möjligheter liksom ökad inkludering, 

inflytande och delaktighet i samhället för grupper som anses behöva 

särskilt stöd för sin organisering och verksamhet.  

Verksamhetsstödet för lika möjligheter fördelas efter en årligen fastställd 

budget, antal medlemmar och de övergripande fördelningskriterierna. En 

separat ansökningsblankett finns för bedömning.  
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3 Stöd till lokaler och anläggningar 

Stöd till lokaler och anläggningar omfattar både det direkta kontanta stödet 

för drift och hyra och det indirekta stödet som ges till föreningar genom 

subventionerade lokaler och anläggningar 

A. Subventionerade lokaler och anläggningar 

För att stärka föreningars ordinarie verksamhet och bidra till ett brett utbud 

av kultur och fritid i hela kommunen ges föreningar möjlighet att  hyra eller 

låna kommunernas lokaler till en fastställd subventionerad taxa. 

Vid upplåtelse och subventionering prioriteras verksamhet för åldrarna 5-25 

år, personer med funktionsvariation och personer över 65 år. Vid fördelning 

av tider i kommunens lokaler gör Kultur och fritid även bedömningen utifrån 

riktlinjer för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar. 

Varje förening som har en egen exklusiv lokal ska ha ett skriftligt hyresavtal 

där föreningen betalar en hyra till Kultur och fritid. Hyran bestäms utifrån de 

övergripande fördelningskriterierna. Alla hyresavtal ska revideras 

regelbundet för att säkerställa att stödet går till rätt verksamhet och följer 

riktlinjerna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna.  

B. Drift- och hyresstöd 

Drift- och hyresstödet ges till föreningar som äger eller hyr en lokal eller 

anläggning, eller driver anläggningar som ägs av kommunen. Syftet är att 

skapa mer likvärdiga förutsättningar gentemot verksamheter som bedrivs i 

lokaler och anläggningar som drivs av kommunen.  

Stödet utgår endast efter prövning där lokalen/anläggningen godkänts av 

kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med de övergripande 

fördelningskriterierna. Stödet ges endast om kommunen inte kan erbjuda 

likvärdig lokal. 

Stöd kan beviljas till: 

 Stödet ges endast till föreningar som uppfyller de allmänna villkoren 

och bedriver verksamhet för barn och unga och/eller personer med 

funktionsvariationer. 

 Föreningen ska ha sitt säte i Osby kommun. Vid särskilda fall kan 

bidrag ges till andra föreningar om verksamheten som föreningen 

söker för har sitt säte i Osby kommun. Bidraget ges endast till 

lokaler/anläggningar som ligger i Osby kommun. 

 Den verksamhet som föreningen söker stöd för ska bedrivas i eller i 

anslutning till lokalen.  

 Lokalen eller anläggningen ska nyttjas till övervägande del av 

verksamhet för barn och unga och/eller personer med 

funktionsvariation. 
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 Stöd utgår till lokaler där verksamhet bedrivs och kan alltså inte ges 

för exempelvis förråd.  

Samordning av lokal eller anläggning och samarbete mellan föreningar ska 

ske i största möjliga mån.  

Stöd kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av 

kommunen och som hyrs ut per timme eller tillfälle.  

Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar drift- och hyresstöd efter de 

övergripande fördelningskriterierna och en årligen fastställd budget samt 

utifrån typ, storlek och nyttjande av lokal/anläggning. En separat 

ansökningsblankett finns för bedömning. 

C. Stöd till samlingslokaler 

Stöd till samlingslokaler ges till föreningar som driver föreningsägda 

samlingslokaler som hålls öppna och tillgängliga för andra föreningar, 

allmänhet och civilsamhället. Samlingslokaler som finns tillgängliga för 

boende i de mindre orterna och på landsbygden prioriteras samt lokaler som 

bidrar till ett brett kulturliv och sociala mötesplatser. Syftet är att stötta ett 

aktivt föreningsliv, levande bygd och lokala sociala mötesplatser.  

Stödet utgår endast efter prövning. 

Stöd kan beviljas till: 

 Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och äger en 

samlingslokal. 

 Samlingslokaler som hålls öppen och tillgänglig för föreningar, 

grupper och allmänhet för möten, kulturell verksamhet, 

fritidssysselsättning, firande, högtider och liknande i rimlig 

omfattning och på skäliga villkor.  

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda: 

 Föreningen får inte hyra ut lokalen till enskilda eller en 

sammanslutning som brediver främlingsfientlig och/eller 

odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras 

medföra ordningsstörningar eller olaglig verksamhet.  

 Föreningar får inte hyra ut till verksamheter för barn och unga som 

inte är alkohol- och drogfria. 

För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en 

överenskommelse kring stöd och verksamhet. 

Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande 

fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning. 
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D. Investeringsstöd 

Investeringsstöd kan till skillnad från drift- och hyresstöd sökas av alla 

föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. Föreningar kan söka stöd 

för nybyggnation, förbättrings- och reparationsarbete eller för större 

underhållsarbeten för anläggningar som ägs av föreningen eller som 

föreningen driver eller hyr på lång sikt och där investeringen kan ses som lös 

egendom. Föreningar med verksamheter för barn och unga prioriteras liksom 

arbeten inom kulturarv och tillgänglighetsanpassning. 

Stöd kan beviljas till: 

 Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren. 

 Föreningar som äger eller driver en lokal/anläggning på lång sikt och 

som har stabila förutsättningar att bedriva verksamhet för lång tid 

framöver. 

 Bidraget kräver en egen insats och ges inte för eget arbete. 

 Bidraget kan endast ges till lokaler/anläggningar som ligger i Osby 

kommun. 

 Det som avses i ansökan får inte ha påbörjats innan föreningen 

beviljats stöd. Undantag kan ske om kultur- och fritidsförvaltningen 

anser att det finns särskilda omständigheter. 

Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget samt utifrån de övergripande 

fördelningskriterierna. En separat ansökningsblankett finns för bedömning. 

Föreningar som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående har 

möjlighet att ansöka om investeringsstödet i anslutning till det inträffande. 

Föreningen kan då få ett förhandsbesked. 

Stöd till investeringar måste redovisas på särskild blankett senast sex 

månader efter att investeringen är genomförd. Stora förändringar i 

förhållande till ansökan måsta rapporteras till kultur- och 

fritidsförvaltningen. Investeringar som inte blir av eller används till annat än 

det som avses i ansökan måste betalas tillbaka liksom medel som inte 

används. 
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4 Projekt- och arrangemangsstöd 

Projekt- och arrangemangsstöd ger föreningar, fria grupperingar och andra 

aktörer möjlighet att arbeta med tillfälliga insatser och arrangemang. Stödet 

kan även sökas av privatpersoner samt av nystartade föreningar som ett start- 

och utvecklingsstöd. Syftet är att stötta förneingslivet och andra delar av 

civilsamhället att utvecklas, nå nya grupper och arbeta med nyskapande 

verksamheter samt för unga att förverkliga sina egna idéer. Projekt och 

initiativ som drivs av och för unga mellan 13-25 år prioriteras. 

Stöd beviljas till: 

 Tidsbegränsade projekt, arrangemang eller utvecklingssatsningar 

inom något av kultur- och fritidsförvaltningen prioriterad områden 

utifrån de övergripande fördelningskriterierna.  

 Nystartade föreningar, aktiviteter eller projekt som bidrar till ett brett 

kultur- och fritidsutbud. 

 Initiativ, arrangemang och projekt av unga mellan 13-25 år som 

riktas till andra unga.  

Dessutom ska följande villkor vara uppfyllda: 

 Projekt och arrangemang ska genomföras och avslutas inom en given 

tidsram och kan inte vara en del av en förenings ordinarie 

verksamhet. 

 Sökande föreningar ska uppfylla de allmänna villkoren. 

 Nystartade föreningar, fria grupperingar och privatpersoner måste 

arbeta efter demokratiska principer och respektera alla människors 

lika värde. 

 All verksamhet för barn och unga ska bedrivas i alkohol och drogfria 

miljöer.  

 Projekt och arrangemang ska genomföras inom kommunen. 

Undantag kan göras om projektet anses särskilt angeläget av kultur 

och fritidsförvaltningen.  

Stöd beviljas inte till: 

 Projekt i kommunala förvaltningars eller bolags regi. 

 Projekt vars huvudsakliga syfte är att främja vinst inom kommersiell 

näringsverksamhet. 

 Stödgalor eller andra projekt för välgörande ändamål. 

 Projekt eller arrangemang som uppmuntrat till positiva attityder till 

våld eller missbruk av tobak, alkohol eller andra droger, inte heller 

diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.  

Ansökningar bedöms utifrån en årligt fastställd budget och de övergripande 

fördelningskriterierna. En särskild ansöknings- och redovisningsblankett 

används för detta. Stödet har två fasta ansökningsdatum men kan vid behov 

sökas och betalas ut mellan dessa datum.  



 

      

      

Datum 
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Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler 

och anläggningar till föreningar  
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Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och 

anläggningar till föreningar 

Osby kommun hyr och lånar ut lokaler och anläggningar för aktiviteter och 

arrangemang för att stötta föreningslivet och civilsamhället samt för att stötta 

kommuninvånares möjlighet till kultur och fritid på egna villkor. 

Huvudprinciper vid uthyrning/utlåning  

- Utnyttja befintliga resurser för att uppnå ett högt nyttjande av 

lokaler/anläggningar. 

- Upplåtelsen ska stimulera allsidighet och mångfald. 

- Skapa rättvisa och bra försättningar för föreningslivet. 

- Barn och unga mellan 5-25 år, personer med funktionsvariationer och 

personer över 65 år prioriteras. 

- Att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens 

anläggningar. 

- Lokalerna ska vara tillgängliga för personer oavsett kön på lika 

villkor. 

- Verksamhet i föreningsregi prioriteras. 

- Hänsyn ska tas till lokala, säsongsspecifika och geografiska 

förutsättningar. 

- Föreningar som för sin verksamhet har behov av särskilda ytor har 

förtur till dessa. 

Prioritering vid fördelning av tider 

Fördelning av tider sker enligt följande prioriteringsordning: 

1. Kommunal verksamhet under dagtid. 

2. Matcher, tävlingar och motsvarande i föreningsregi. Verksamhet som 

riktar sig till barn och unga har företräde framför vuxenverksamhet. 

3. Bidragsberättigade föreningars verksamhet för barn och unga 

4. Annan form av verksamhet för barn och unga. 

5. Övriga föreningar och organisationer. 

6. Privatpersoner och företag. 

7. Externa föreningar, företag och privatpersoner.  

Verksamhet för barn och ungdomar som är 15 år och yngre prioriteras vid 

tilldelning av träningstider innan kl 20. 

Undantag av prioriteringsordningen kan göras av kultur och 

fritidsförvaltningen vid enskilda fall. Negativ berörd förening erbjuds då 

annan anläggning eller tid. 
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Principer vid matcher, tävlingar och arrangemang 

Tävlingsverksamhet, arrangemang, turneringar och liknande prioriteras före 

träning. Bokning görs i dialog med kultur och fritid och berörda föreningar. 

Prioritering mellan olika föreningar inom säsong för verksamheten görs vid 

varje enskilt tillfälle av kultur och fritid i dialog med berörda parter.  

Allmänna regler för bokning 

Bokning görs via kultur och fritid minst två dagar i förväg. För schema-

bokningar över hela terminer gäller särskilda regler som tas upp nedan.  

Avbokning ska ske senaste 24 timmar före hyrestillfället. Ej avbokad tid 

debiteras enligt ordinarie taxa. Detta gäller även för lokaler som hyresgästen 

nyttjar utan kostnad. 

Osby kommun hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer eller 

personer som befaras medföra ordningsstörningar, innebära olaglig 

verksamhet eller strida mot demokratiska grundvärderingar. En prövning 

görs i varje enskilt fall. Om hyresavtal/bokning redan ingåtts kan Osby 

kommun när som helst av orsakerna ovan häva uthyrningen. Hysgästen har 

då inte rätt till någon ersättning. 

Hyresgästen förbinder sig att följa gällande ordningsregler och anvisningar 

för den aktuella lokalen eller anläggningen. Om dessa inte följs innebär det 

att hyresgästen kommer debiteras samt kan avstängas från lokalen eller 

anläggningen.  

Det är inte tillåtet att servera eller förtära alkohol i kommunens lokaler och 

anläggningar. Undantag kan göras för verksamheter som ansökt och beviljats 

serveringstillstånd och som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Föreningar ska ha likvärdiga möjligheter att låna/hyra inventarier, material 

och utrustning. För att en förening ska ha ensamrätt till inventarier som köpts 

in av kultur och fritid krävs skriftliga avtal. 

Bokning och fördelningsprocess av terminstider 

Information om ansökan av tider i kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar skickas till idrottsföreningar till den e-postadress som 

registrerats i föreningsregistret samt hyresgäster som hyrt tider föregående 

termin. Registrerad förening skickar därefter sina önskade träningstider till 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

För de anläggningar och lokaler där det finns behov kallar Kultur och fritid 

till ett gemensamt möte för att diskutera fördelning av tider, förändringar 

mellan terminer, behov och önskemål.  

Kultur- och fritidsförvaltningen gör en bedömning utifrån huvudprinciper för 

uthyrning, prioriteringsordning, eventuell dialog och föreningars önskemål. 

Utifrån detta skapas ett säsongsschema där varje förenings tilldelade 

träningstider finns med. Säsongschemat skickas ut till föreningar som har 

möjlighet att lämna synpunkter innan schemat förs in i bokningssystemet. 
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Taxor 

Taxor gäller för kultur- och fritids lokaler och fritidsanläggningar liksom för 

förråd, kansli, omklädningsrum med mera.  

Olika taxor gäller för kommunens lokaler och anläggningar utifrån typ av 

hyresgäst, typ av lokal/anläggning och vilken verksamhet som ska bedrivas. 

Taxeklasser 

 Nolltaxa 
Unga 13-25 som organiserar sin egen verksamhet (gäller ej i simhall 

och ishall). 

Verksamhet och aktiviteter i rekryteringssyfte så som prova-på 

aktiviteter eller särskilda satsningar. Bedömning görs i varje enskilt 

fall av kultur och fritid. 

Utvalda samlingslokaler i olika delar av kommunen. 

 Interntaxa 
Kommunal verksamheter. 

 Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med 

funktionsvariation och äldre (A) 
Bidragsberättigad förenings verksamhet för barn och unga mellan 5 

och 25 år, personer med funktionsvariation eller personer över 65 år. 

 Övrig föreningsverksamhet (B) 
Bidragsberättigad förenings vuxenverksamhet. 

 Normaltaxa (C) 
Externa föreningar, företag och privatpersoner. 
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Exklusiv uthyrning av kommunens lokaler och 

anläggningar till föreningar 

En del av kommunens lokaler kan på fördel hyras ut långsiktigt till enskilda 

föreningar med syfte att ge föreningar trygghet och långsiktiga 

förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet samt bidra till ett 

brett utbud av aktiviteter och verksamheter.  

Principer vid långtidsuthyrning 

Uthyrning ska utgå från huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande 

fördelningskriterierna i riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i 

Osby kommun.  

För att ge föreningar tydliga och långsiktiga förutsättningar ska föreningar ha 

skriftliga avtal. 

För att vara berättigad att hyra krävs: 

 Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren i riktlinjerna för stöd 

till föreningar. 

 Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i 

lokalen/anläggningen. Undantag från detta kan göras om 

verksamheten anses som särskilt angelägen av kultur och 

fritidsförvaltningen. Undantag görs även vid uthyrning av förråd, 

kansli, omklädningsrum och liknande. 

Samverkan mellan föreningar ska ske i största möjliga mån.  

Hyresavtal och hyra 

Föreningar som hyr exklusiva lokaler/anläggningar som ägs av kommunen 

ska alltid ha ett hyreskontrakt som upprättats mellan föreningen och kultur 

och fritidsförvaltningen. Kontraktet kan aldrig överlåtas. Alla hyresavtal ska 

revideras var tredje år för att säkerställa att uthyrningen följer 

huvudprinciperna för uthyrning/utlåning och de övergripande 

fördelningskriterierna. 

Föreningar betalar en fastställd taxa för förråd, kansli, omklädningsrum och 

liknande. Hyra för lokaler där föreningen bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet baseras utifrån huvudprinciperna för uthyrning och de 

övergripande fördelningskriterierna. Föreningar med hyreskontrakt kan söka 

hyresstöd. Föreningar är dock inte garanterade stöd utan stöd bedöms efter 

de specifika villkoren för stöd och de övergripande fördelningskriterierna.   

Särskilda regler 

Särskilda regler gäller för Pulsens och Bultens lokaler. 
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Föreningsdrift av kommunens lokaler, anläggningar 

och mark 

I Osby kommun finns flera anläggningar som drivs av föreningar men där 

kommunen äger marken eller hela anläggningen. Genom att föreningen tar 

ansvar för driften skapas flera mervärden för kommunen och invånaren 

liksom för föreningen och den enskilda medlemmen. Föreningsdrift 

möjliggör att fler anläggningar kan drivas inom kommunen då föreningar 

bidrar med ideella krafter. 

För att stötta föreningslivet kan kommunen även teckna arrendeavtal med 

föreningar för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet på kommunens 

mark. 

Principer vid föreningsdrift 

Föreningar som driver an anläggning som helt eller delvis ägs av kommunen 

ska ha skriftliga driftavtal. Avtalen tas fram i dialog mellan den aktuella 

föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalen utgår från Svensk 

Idrotts förslag på kontrakt för föreningsdrift. Driftavtal tecknas utifrån 

huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna. 

Avtal kan ej överlåtas.  

Avtalen ska tydligt förmedla kommunens respektive föreningens 

skyldigheter och rättigheter och utformas på så sätt att föreningen har goda 

möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten.  

För att vara berättigad att driva en anläggning eller lokal som ägs av 

kommunen krävs: 

 Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren för stöd till föreningar 

enligt riktlinjerna. 

 Lokalen/anläggningen ska vara tillgänglig för kommunens 

verksamhet och andra föreningar när föreningen inte använder 

lokalen/anläggningen. Undantag kan göras om kultur- och 

fritidsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl. 

Alla driftavtal ska revideras var tredje år för att säkerställa att avtalen skapar 

goda försättningar för föreningen och följer huvudprinciperna för uthyrning 

och de övergripande fördelningskriterierna. 
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Ekonomisk beräkning inför nytt bidragssystem 2017 

Kultur och fritid har genomfört en översyn av stöd till föreningar och tagit 

fram nya riktlinjer för fördelning av stöd. Riktlinjerna är utformade för att 

bidra till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. 

Syftet är att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett 

aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle 

I beräkning inför budgetsättning för de olika bidragsformerna 2017 samt 

eventuell kompensation har kultur och fritid utgått från utfall och budget 

2016 samt gjort en beräkning av förlust för föreningar i samband med att 

fakturahanteringen avslutas.  Beräkningen av behov av kompensation har 

stämts av med föreningarna som är berörda.  

1. Överblick bidrag Kultur och Fritid 2016 

I tabellen nedan visas fördelningen mellan de olika stödformerna 2016. 

Totalt delades 4 593 000 kronor ut till föreningar. I diagrammet nedan visas 

även andra stöd som går till bowlinghall och Immelns fiskevård som också 

ligger under kultur och fritid men inte är stöd som söks av föreningar. 

 

  

Fördelning bidrag 2016 Tkr Kommentar inför 2017 

Kulturföreningar 551 Görs om till bidrag för 

kultur och fritidsföreningar 

Aktivitetsstöd 845 34 tkr (4 procent) går till 

föreningar utanför idrott 

Administrationsbidrag 50 Endast ca 20 delas ut (söks 

ej mer). Görs om till stöd 

för lika möjligheter samt  

30 tkr flyttas till kultur och 

fritidsföreningar.  

Samlingslokaler 1 750 Söks ett år i förväg 

Lokaler och anläggningar 862  Totalt 862tkr betalas ut i 

driftbidrag till föreningar. 

Föreningsinvesteringar 500 200 tkr avsätt till 

kompensation för 

fakturahantering 2017. 300 

tkr till investeringstöd 

Grundstöd 35 Grundstödet försvinner och 

används till projekt- och 

arrangemangsbidrag.  

 

Totalt 

 

4 593 

 



Osby kommun 
Datum 

2016-12-20 
      

       
Sida 

3(10) 

 

 

 

 

 Överblick bidrag kultur och fritid 2017 

 

 

 

 

 

Kulturföreningsstöd; 551 000

Samlingslokaler; 
1 750 000

Handikappsförening; 50 000Aktivitetsstöd; 845 000

Grundbidrag; 
35 000

Lokalbidrag; 
862 700

Immelns fiskevård; 
15 000

Bowlinghall; 
757 000

Föreningsinvesteringar; 
500 000
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 Driftbidrag 
 

 

 Stöd till samlingslokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drift- och lokalstöd Beviljat  2016 

Budo Academy/Hogosha 13 322 

Filadelfiaförsamlingen 16 405 

Friluftsfrämjandet Osby 10 205 

IFK Osby 192 233 

Lönsboda PSK 19 844 

Lönsboda GIF 135 516 

Ok Gynge 11 765 

Osby Bowlingsällskap 5 760 

Osby Ryttarförening 43 598 

Osby Scoutkår 17 392 

Osby Skyttesällskap 10 283 

Osby SMU 14 622 

Osby Tennisklubb 27 893 

Osby Thai/Kickboxningsklubb 16 454 

Strömborgs IF 60 639 

Treby IF 119 018 

Wisseltofta IF 103 293 

Visseltofta föräldraförening 7 409 

Reumatikerförbundet 1 058 

Synskadades förbund 1 058 

Osby Jaktskyttesällskap 19 089 

Osby Brukshundsklubb 15 841 

  

Totalt 862 700 

  Beviljat för 2016 

Lönsboda Folkets hus och parkförening 278 000 

Medborgarhusföreningen 1 400 000 

Ekeröds Byalag 7000 

Kylens Bygdegårdsförening 7000 

Nybygdens byalag 7000 

Sydöstra Örkeneds byalag 10 000 

Vesljunga Bygdegårdsförening 7000 

Visseltofta HBF 20 000 

Örkeneds Norra Bygdegårdsförening 7000 

Örkeneds JUFs bygdegårdsförening 7000 

    

Totalt 1 750 000 
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 Kulturbidrag 
 

  Beviljat för 2016 

Föreningen Loshultsutveckling 3 000 

Konsertföreningen 60 000 

Osby vävförening 2 000 

Kulturföreningen Lagunen 10 000 

Riksteatern Osby  255 000 

Snaphanekören 5 000 

Sydöstra Örkeneds byalag 6 000 

Örkeneds föreläsningsförening 5 000 

Kuppmakarna 10 000 

Osby Hembygdsförening 30 000 

 Nybygdens byalag 9 000  

Loshults hembygdsförening 9 000 

Byalaget Wisseltoftas vänner 8 000 

Blåslaget 20 000 

Örkeneds Hembygdsförening 20 000 

Svarta Bergen 25 000 

  

Totalt 477 000 

 

 Administrationsbidrag till handikappföreningar 
 

  Beviljat för 

2016 

Psoriasisföreningen Göinge lokalavdelning 2 450 

FUB  - 

Osby Reumatikerförening 3 950 

SRF Synskadades förening 2 050 

Osby-Östra Göinge Demensförening 2 150 

Mag- och tarmföreningen i Skåne 1 350 

HRF 5 400 

RTP Nordskåne 1 300 

 Bk Kul 2 350 

  

Totalt 19 700 
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 Aktivitetsstöd 

 

  Deltagartillfällen  

HT 2015 & VT 

2016 

Aktivitetsstöd 

2016 

Budo Academy 3 091 24 734 

Con Brio 1 040 8 332 

Filadelfiaförsamlingen 2 374 19 001 

Friluftsfrämjandet Osby 156 1 255 

IFK Osby 28 339 226 724 

IBK Osby 4 404 35 243 

Lönsboda PSK 840 6 729 

GoIF 6 581 52 658 

Lönsboda innebandyklubb 5 704 45 646 

Lönsboda simsällskap 2 407 19 260 

Ma Aerobics 108 877 

NIF 832 6 664 

Ok Gynge 615 4 927 

Osby Atlet och brottarklubb 554 4 438 

Osby Bowlingsällskap 853 6 834 

Osby Boxningsklubb 1 292 10 345 

Osby Ishockeyklubb 8 738 69 906 

Osby Konståkningsklubb 9 303 74 430 

Osby Ryttarförening 1 133 9 066 

Osby Scoutkår 919 7 362 

Osby Simsällskap 13 520 108 167 

Osby Skytteförening 78 630 

Osby SMU 89 716 

Osby Tennisklubb 925 7 406 

Osby Thai/kickboxningsklubb 5 598 44 792 

Osby Ungdomsbrandkår 111 896 

SDK Dykex 365 2 921 

Strömborgs IF 844 6 756 

Treby idrottsförening 2 822 22 579 

Wisseltofta IF 1 339 10 718 

Visseltofta föräldraförening 44 355 

   

Totalt 

 

105 018 840 367 
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2. Driftstöd och ekonomisk beräkning inför 2017 

Föreningar som äger egna eller driver kommunalägda anläggningar utgör en 

stor del av Osbys föreningsliv och idag sker ungefär hälften av antal 

deltagartillfällen för personer mellan 7-20 år i Osby kommun på 

föreningsdrivna anläggningar vilket löst kan översättas till att hälften av 

barn- och ungdomsidrottandet sker på föreningsdrivna anläggningar.  

Drygt 70 procent av driftbidraget i Osby kommun går till 

fotbollsföreningarna (Osby IFK, Lönsboda GIF, Treby IF, Wisseltofta IF och 

Strömborgs IF) för driften av idrottsplatser. 2003 gav Osby kommun ca 

700 000 kronor i driftbidrag till de fem fotbollsföreningarna som driver 

idrottsplatsanläggningar. 2016 låg driftbidraget till samma föreningar på 

610 700 kronor. Driftbidraget har alltså minskat sedan början på 

tvåtusentalet.  

Kommuner i Sverige ger i genomsnitt 73 kronor per invånare i driftbidrag 

enligt Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2016. Motsvarande 

siffra i Osby är 66 kronor för 2016. Generell har landsbygdskommuner fler 

föreningsdrivna anläggningar än storstadskommunerna där kommunen i 

högre grad driver anläggningarna själva och landsbygdskommuner kan 

därmed tänkas ge ett högre driftbidrag. Trots detta ligger alltså Osby 

kommun under genomsnittet. 

Nuvarande riktlinjer för driftstöd 

 Ges till föreningar som äger, driver eller hyr en lokal/anläggning. 

 Bidraget ges endast till föreningar med verksamhet för barn och unga 

och/eller personer med funktionsnedsättning.  

 Stöd fördelas utifrån anläggningens storlek och utformning efter 

fastställda summor.  

Förslag på nya riktlinjer för driftstöd 

 Ges till föreningar som driver eller hyr en lokal/anläggning. 

(OFÖRÄNDRAT) 

 Bidraget ges endast till föreningar med verksamhet för barn och unga 

och/eller personer med funktionsnedsättning. (OFÖRÄNDRAT) 

 Stöd fördelas utifrån anläggningens storlek och utformning, 

nyttjandegrad och övergripande fördelningskriterier. Fördelning blir 

mer bedömningsbaserad (FÖRÄNDRING). 
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 Beräkning av föreningars ökade kostnader 

 

Kultur och fritidsförvaltningen har fram till nu hanterat fakturor kring drift 

av anläggningar som drivs av föreningar som ett sätt att stötta föreningar då 

kostnaderna för moms försvinner. Förutsättningarna för detta har varit att 

kommunen helt eller delvis har ägs anläggningen och att fakturorna rör 

kostnader kring drift och underhåll.  

I tabellen nedan redovisas det indirekta stödet som föreningarna fått på detta 

sätt och därmed föreningarnas ökade kostnader om föreningarna själva 

betalar alla driftfakturor och därmed betalar moms. Uträkningen utgår den 

totala summan av alla de fakturor som kultur och fritid hanterat kring varje 

anläggning och en uppskattning av momskostnaderna på dessa fakturor (25 

procent).  

 

 

 

 

 Driftbidrag 

2016 

Summan av det 

indirekta stödet 

för föreningen* 

Summan av det 

indirekta stödet för 

föreningen* + 1 

genomsnittsmånad 

som representerar 

kostnaderna för dec 

Osby IFK 175 463 71 150 77 600  

Lönsboda GIF 141 010 88 400  96 500  

Treby IF 123 649 59 600  65 000  

Wisseltofta IF 107 481 19 300 21 000  

Strömborgs IF 63 098 24 800 27 100 

Osby Tennisklubb 27 893 16 400 17 900 

Osbyortens 

Ryttarförening 

43 598 50 000  54 500  

Osby 

Friluftsfrämjandet 

10 205   

Osby 

Brukshundsklubb 

15 841 13 250 14 600 

Lönsboda PSK 19 168 8 100 8 800 

Osby 

Pistolskytteklubb 

10 283 10 375 11 300 

Osby Jaktskytteklubb 18 438 4 350 4 800 

  

Totalt 

 
759 571 365 725 399 100 

*Utgår från summan av föreningens fakturor som kultur och fritid hanterat 

jan-nov 2016. 
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I samband med den ekonomiska beräkningen och i samband med den 

tidigare utredningen har föreningar själva uppskattat sina ökade kostnader 

om föreningarna själva betalar alla fakturor kring drift och underhåll.  

 

Kontakt med föreningar har skett över telefon eller mail. Föreningar som 

uppskattat sina ökade kostnader redovisas i tabellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uppskattad ökad 

kostnad/kommentarer 

från föreningarna 

Datum 

Osby IFK 50 000 2016-11-20 

Lönsboda GIF 100 000 2016-11-28 

Treby IF 44 500 2016-12-19 

Wisseltofta IF 26 250 

(25 % av föreningens 

driftbidrag) 

2016-12-20 

Strömborgs IF -  

Osby Tennisklubb Osäker, tror 

beräkningen enligt 

tabellen ovan 

stämmer 

2016-12-20 

Osbyortens Ryttarförening 55 000 2016-11-29 

Osby Friluftsfrämjandet -  

Osby Brukshundsklubb -  

Lönsboda PSK -  

Osby Pistolskytteklubb -  

Osby Jaktskytteklubb -  
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 Föreningar med egna lokaler/anläggningar 

 

Genom fakturahantering har de föreningar där kommunen helt eller delvis 

äger anläggningen fått ett betydande indirekt stöd som sänk kostnaderna för 

driften av anläggningen. Detta stöd har inte kunnat ges till föreningar som 

äger sina egna lokaler/anläggningar eller som hyr lokaler av en annan 

hyresvärd än kommunen. Dessa föreningar betalar alla fakturor kring drift 

och underhåll, och står därmed för alla momskostnader kring lokal.  

För att dessa föreningar inte fortsättningsvis ska missgynnas av att de själva 

äger eller hyr en lokal/anläggning bör även dessa föreningar få ta del av en 

eventuell kompensation. Då dessa föreningar inte har fått del av det indirekta 

stödet genom fakturahanteringen får dessa föreningar inte ökade kostnader i 

samband med nya riktlinjer för föreningsstöd. Beräkningen för en eventuell 

kompensation utgår istället från 20 procent av det utbetalda driftbidraget där 

moms ingick från 2016. Beräkningen redovisas i tabellen på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Driftbidrag 2016 

 

20 procent av 

driftbidraget 

Äger lokal   

Osby Scoutkår 17 392 3478 

Osby SMU 14 622 2924 

Pingstkyrkan 16 405 3281 

Ok Gynge  11 765 2353 

Visseltofta 

föräldraförening 

7 409 1482 

   

Hyr lokal   

Budo Academy/Hogosha 13 322 2664 

Osby Thaiboxningsklubb 16 454 3291 

Osby Bowlingsällskap 5 760 1152 

   

Totalt 103 129 20 626 



 

      

      

Datum 

2016-12-20  

 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 

Taxor för kultur och fritids anläggningar och 
lokaler 2017 
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1 Taxeklasser 

Taxor gäller för kultur- och fritids lokaler och fritidsanläggningar. Olika taxor 

gäller för kommunens lokaler och anläggningar utifrån typ av hyresgäst, typ av 

lokal/anläggning och vilken verksamhet som ska bedrivas. 

 Nolltaxa 
Unga 13-25 som organiserar sin egen verksamhet (gäller ej i simhall och 

ishall). 

Verksamhet och aktiviteter i rekryteringssyfte så som prova-på 

aktiviteter eller särskilda satsningar. Bedömning görs i varje enskilt fall 

av kultur och fritid. 

Utvalda samlingslokaler i olika delar av kommunen. 

 Interntaxa 
Kommunala verksamheter. 

 Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med 

funktionsvariation och äldre (A) 
Bidragsberättigad förenings verksamhet för barn och unga mellan 5 och 

25 år, personer med funktionsvariation eller personer över 65 år. 

 Övrig föreningsverksamhet (B) 
Bidragsberättigad förenings vuxenverksamhet. 

 Normaltaxa (C) 
Externa föreningar, företag och privatpersoner. 

 

 

  



Osby kommun 
Datum 

2016-12-20 
      

       
Sida 

3(5) 

 

 

2 Taxor 

 Idrottsanläggningar 

 

Simhall   A B C  

Bana/timme   20 35 180 

Hel bassäng/timme  80 180 820 

Undervisningsbassäng/timme 210 350 420 

 

Ishall   A B C  

Bana/timme   100 600 1200 

 

Dygn med is   4 000 5 000 6 000 

Dygn utan is   1 000 1 500 2 000 

Vecka med is  40 000 45 000 50 000 

Vecka utan is  4 000 6 000 7 000 

 

Idrottshall   A B C  

Stor sporthall/timme  60 140 210 

Gymnastik- & spegelsal/timme 50 120 190 

Barnkalas   - - 250 

 

Konstgräsplan  A B C  

Mars-nov 

7-mannaplan/timme  100 125 300 

11-mannaplan/timme  200 250 500 

Halv 11-mannaplan/timme  125 150 300 

Dec-feb 

7-mannaplan/timme  100 125 300 

11-mannaplan/timme  300 350 700 

Halv 11-mannaplan/timma  175 200 400 
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 Samlingslokaler 

Uthyrning av samlingslokaler är gratis upp till 4 timmar för föreningar som 

uppfyller de allmänna villkoren som i Riktlinjer för stöd till föreningar och 

civilsamhälle i Osby kommun. 

 

Ekebo   A B C  

Timme   70 110 180 

Tillfälle över 4 timmar  80 180 1 000 

 

Väktaren   A B C  

Timme   70 110 180 

Tillfälle över 4 timmar  80 180 1 000 

 

Medborgarhuset  

Lönsboda   A B C  

Aulan/timme   60 100 160 

Aulan/tillfälle över 4 timmar 80 180 1 000 

Pelarsalen/timme  50 80 120 

Pelarsalen/tillfälle över 4 timmar 100 180 240 

Sal 3/timme   50 80 120 

Sal 3/tillfälle över 4 timmar 100 180 240 

 

Hemgården Killeberg  A B C  

Lilla salen/timme  50 120 210 

Lilla salen/tillfälle över 4 timmar 120 250 250 

Stora salen/timme  70 140 210 

Stora salen/tillfälle över 4 timmar 300 500 500 
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 Övriga lokaler 

 

Omklädningsrum   A B C  

och aktivitetsyta 

Timme   40 90 180 

 

Skolor   A B C  

Skolsal/timme  50 120 210 

Skolsal/Tillfälle över 4 timmar 250 600 1 050 

Matsal/timme  70 140 210 

Matsal /tillfälle över 4 timmar 350 700 1 050 

Förskola /timme  70 110 180 

Förskola/tillfälle över 4 timmar 350 550 900 

Specialsal/timme  70 140 210 

Specialsal /tillfälle över 4 timmar 350 700 1 050 

*Specialsal omfattar datorsal, ensamblesal, undervisningskök med mera. 

 

  



 

      

      

Datum 

2016-12-20  

 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 

Bilaga 2 
Inskickade kommentarer och synpunkter via mail eller 

post i samband med översynen av föreningsstöd  
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Inskickade kommentarer och synpunkter via mail eller 
post 

Här redovisas de svar och kommentarer som föreningar skickat in via mail 

eller post i samband med översynen av föreningsstöd. Synpunkterna är 

inskickade i den fas av dialogen när föreningar fick ta del av ett utkast på 

förslag på nya riktlinjer. 

Osby Simsällskap  

 

Mail 2016-11-16 

Angående uthyrning av simhallen. 

Osby Simsällskap är en framgångsrik förening med över 180 medlemmar 

och bedriver simträning från nybörjarnivå till elitnivå för barn och 

ungdomar från 5 till 15 år och i några fall äldre simmare. Vår verksamhet 

är helt beroende på träningsmöjligheterna som vi får i simhallen och därför 

står föreningen och faller med att vi får simhallstid. 

Att både få tillräckligt stor del av bassängen samt tillgång vid rätt tidpunkter 

är avgörande för föreningens utveckling och framtid. I dagsläget är vårt 

behov större än tillgången vilket gör att vi tvingas kompromissa med 

träningen för alla grupper. Vi har dessutom blivit fråntagna viktiga tider de 

senaste åren. 

Detta gör att vi inte kan ta in det antalet barn som vi skulle vilja då vi helt 

enkelt inte får ihop schemat. Det påverkar ju både oss som förening då vi 

inte kan växa och utvecklas som vi önskar, men framförallt så gör det ju att 

en del barn går miste om en fantastisk möjlighet till idrottande. 

De yngre barnen behöver oftast skjuts av föräldrar till träningen, och det 

kräver ju i sin tur att vi har möjlighet att förlägga deras träning så 

föräldrarna har tiden och möjligheten att köra sina barn. I nuläget tappar vi 

en del barn eftersom föräldrarna helt enkelt inte får ihop det. 

Senast inför 2016 så fick vi viktiga tider indragna i ett läge där vi istället 

hade behövt få en utökning. Samtidigt så ser vi det allmänna utnyttjande av 

simhallen dagligen och ser att det absolut finns möjlighet för att kunna 

anpassa det totala utnyttjandet så att både allmänheten och vi får den 

tillgång som behövs. 

Ser man tillbaka över en längre tid så ser vi ju hur mycket verksamhet vi 

kunde ha då vi hade mer simhallstid. 

För oss är det viktigt att kunna föra en dialog om behov av simhallstider 

inför varje säsong så vi får så bra anpassning som möjligt för de aktuella 

förutsättningarna. 

Den nya policyn för uthyrning/utlåning stämmer bra överens med hur vi ser 

på våra behov, där det prioriteras föreningar med barn och ungdomar. Och 

vi hoppas att detta leder till en förbättring när det gäller tilldelning av tid 

och banor i simhallen. 

Osby Simsällskaps styrelse genom Daniel Johnson, kassör. 
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Lönsboda GIF  

 

Mail 2016-11-20 

Lönsboda GIFs kommentarer till  

”Riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i Osby kommun” 

I mångt och mycket överensstämmer riktlinjerna med tidigare tagna 

riktlinjer från 2002. Generellt finns i text ett skarpt regelverk för 

föreningslivet om vad som förväntas gällande verksamhet och olika 

förhållningssätt och det är bra! Det vi saknar är någon eller några meningar 

om hur kommunen förutom ekonomiskt bidrag stöttar och underlättar 

föreningarnas arbete för kommuninvånarna. Hur möter kommunen upp? 

Under 1.2 Allmänna villkor anser LGIF att gräns för antal aktiva 

medlemmar ska vara tre och inte fem. Teoretisk kan du starta en förening på 

en person men i allmänna rekommendationer finns tre som föreslaget antal 

medlemmar.  

Som sista punkt är det kultur- och fritid som ska avgöra om DANT policyn 

ska godkännas. Under många år har Skåneidrotten som utomstående utfört 

kontroll och godkännande. Det önskar vi en fortsättning på.  

Efter de allmänna villkoren kommer en mening om vilka som inte får stöd 

där önskas ett förtydligande om vad som menas med ”ekonomisk 

verksamhet”. Vissa föreningar omsätter miljonbelopp under sina 

verksamhetsår och har därmed stor ”ekonomisk verksamhet”. Ett 

förtydligande! 

Under avsnitt 3 bland nämns ”särskilda uppföljningsregler” på ett par 

ställen. Det finns inte beskrivet vad detta innebär. Kanske en liten bilaga 

till?  

Under samma avsnitt och under C finns summan 75 000 kronor som 

brytpunkt för särskilda uppföljningsregler men under D Investeringsstöd är 

förslaget att bidrag överstigande 100 000 kronor utbetalas med 50% i 

förskott och därefter med 50% efter slutfört arbete. Här gäller inte 

”särskilda uppföljningsregler” utan en redovisning enligt text. I vissa fall 

krävs full investering från start och med en 50%-ig utbetalning kan detta 

stoppa investeringar. Förslag är att minimera utbetalning till 75 000 kronor 

och ge 75% i förskott och även göra ett tillägg med ”Kultur- och 

fritidsavdelningen kan frångå denna princip i specifika fall” eller liknande. 

Lönsboda GIFs kommentarer till  

”Policy för uthyrning/utlåning av kommunens lokaler och anläggningar”  

Inga större förändringar i text sedan tidigare. Under avsnitt ”Allmänna 

regler för bokning” står det att det generellt inte är tillåtet att servera eller 

förtära alkohol i kommunens lokaler och anläggningar. Detta bör ändras till 

ett förbud och att särskilt tillstånd krävs. 

Under rubriken ”Hyresavtal och hyra” finns meningen att avtal ska 

revideras regelbundet. Vad menas? Regelbundet kan vara en gång i veckan 

eller en gång var 10:e år. Förslag är att sätta detta intervall med två år. 

Eftersom alla avtal ska ses över enligt detta underlag under 2017 borde 
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detta vara hanterbart. Då blir översyn 2019, 2021, 2023 osv, tillsammans 

med berörd förening och med redovisning till politiken. 

Lönsboda GIFs synpunkter och kommentarer till 

”Följebrev förslag till riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i 

Osby kommun” 

Under ”stora förändringar” föreslås två datum för föreningarna att hålla 

sig till. Bra men det finns inget om när dessa ansökningar ska vara 

behandlade. (Se ovan i första stycket på kommunens roll)  

Det föreslås att momshantering också upphör och att föreningarna direkt 

ansvarar för fakturor som härrör till kommunal anläggning. Det ska 

påpekas att nuvarande system med momshantering ENDAST avser fakturor 

som direkt kopplas till reparationer, underhåll och markskötsel på 

kommunägd egendom.  

LGIF betalar till skötsel och underhåll av anläggningen i dagsläget 1000 

kronor /dag året om (630 kronor/dag efter bidrag) eller 365 000 kronor/år 

(230 000 kronor/år efter bidrag) av sina ideellt insamlade 

verksamhetsmedel. En utökning med nära 100 000 kronor då nya regler 

eventuellt införs innebär 1274 kronor/dag (904 kronor/dag efter bidrag) som 

föreningen trycker in i anläggningen.  

Den nuvarande kostnaden innebär redan MYCKET ideellt arbete för att få in 

i kassan. En ytterligare föreslagen fördyring av underhåll och skötsel 

innebär ökat arbete med lotterier, försäljningar mm samt en 650-700 

kronors höjning av medlemsavgift vilket kommer att innebära ett tapp av 

aktiva främst ungdomar och även stödmedlemmar.  

Utöver den ekonomiska biten läggs ett enormt stort ideellt arbete på ”vår” 

idrottsplats och där vågar vi inte uppskatta värdet utan konstaterar att det är 

MYCKET.  

Från LGIF kan man härleda ca 100 fakturor, av våra flera hundra fakturor, 

som ska behandlas av kommunala tjänstemän. Ett av skälen till borttagandet 

av momshanteringen uppges vara tidsbrist för fakturahantering. Två 

fakturor i veckan generas från LGIF sett på årsbasis.  

Ett annat skäl uppges vara den offentliga upphandlingen. Alla dessa avtal 

och upphandlingar med leverantörer finns och kan förmedlas till 

föreningslivet med uppmaning att de SKA användas eller utgår ingen 

momshantering. Enkelt! 

Det skäl som väcker stor förvåning är att det inte skulle uppfylla regler för 

momsersättning. Dessa regler har varit tydliga från kommunens sida med 

vad som ingår i momshanteringen och förankrade med skatteverket. Det som 

står som kommunal egendom kan man dra moms på. Skulle mot förmodan en 

faktura som inte hör hemma där inkomma ska den tillbaka till föreningen 

och betalas fullt ut av denna. 

Skulle det trots de negativa ekonomiska verkningarna beslutas om att 

momshantering upphör förutsätter föreningen Lönsboda GIF att 

kompensation för fördyrning av underhåll och reparationer utgår. Det kan 

verkligen uppfattas konstigt att vi utöver att vi fullt ut sköter en anläggning 

för samhällets bästa ska ha stora kostnader för detta och dessutom få 

ytterligare större kostnader.  
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Vår stora passion är verksamheten för barn, unga och övriga 

samhällsinvånare. Skötsel får inte ta överhanden varken handgripligen eller 

ekonomiskt!! 

Ett scenario där kommunen får ansvar och skötseln av anläggningen skulle 

ekonomiskt gynna föreningen då vår period är mellan 1 april till 31 oktober. 

Vi skulle då vara i behov av att inköpa 12 timmar per helg och 15 timmar 

per vecka under fem månader. Med en hyressättning jämställt med ishall 

eller motsvarande innebär detta en kostnad för föreningen på 100 

kronor/timme, 54 000 kronor/år. Kommunen behåller bidrag på 135 000 

kronor vilket i slutändan blir en bättre ekonomisk situation med närmare 

200 000 kronor för föreningen och därmed skulle också många ideella 

arbetstimmar lyftas ifrån våra medlemmar.  

Det finns samtidigt en stor positiv del i att styra över anläggningen som 

förening vilket vi är beredda att betala lite extra för men där finns en gräns 

som vi verkligen närmar oss. Kommunen måste verkligen sätta sig in i vad vi 

bidrar med och det enorma arbete som görs i föreningslivet och vid vår 

anläggning.  

Vi är verkligen beredda att följa alla regelverk, upphandlingar mm, om det 

uppfattats som brist i detta, men vi gör detta tillsammans! 

Styrelsen Lönsboda GIF  

Nybygdens byalag 

 

Mail 2016-11-22 

Hej,  

Jag har läst igenom dem. Jag representerar Nybygdensbyalag. Och för vår 

del så ser det ut att vara samma som tidigare. 

Det jag skulle vilja att ni fixar till är att ha mail alias för ansökningar 

istället för personliga mail adresser. Då det bytas ut folk mellan varven och 

blanketterna uppdateras inte. Nu senast skulle jag maila inga-Lill Boström. 

För föreningsbidrag KS. Men hon finns inte kvar, liknande har det varit 

tidigare genom åren. Klara och opersonberoende vägar önskas. Behöver 

verkligen inte vara webbsida för ansökan för att åstadkomma detta. 

Mvh  

Joakim Jacobsson ordf nybygdensbyalag 

Osby vävstuga 

 

Mail 2016-11-22 

Hej!  

Vi har läst förslagen och vi har inte några invändningar. 

Med vänlig hälsning 

Inga-Brita Östenson 

Kassör i Osby Vävstuga 
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RTP Nordskåne 

 

Mail 2016-11-22 

Hej! 

Efter Jag har läst igenom detta förslaget, jag har ingen kommentar till detta, 

det ser bra ut. 

Mvh 

Per Jakobsen 

Ordförande 

RTP Nordskåne 

Blåslaget 

 

Mail 2016-11-22 

Hej Tilde. 

Vi tittade på förslaget i Blåslaget igår (22/11). Vi har inga invändningar 

eller frågor, så det ser o.k. ut från oss. 

Hälsningar 

Mats Berg 

Lönsboda innebandyklubb 

 

Mail 2016-11 

Ersättning av LIBK klubblokal/rivning lilla hallen 

Agenda 

Gå igenom det nyttjandeavtal som är skrivet för lilla hallen och de villkor 

som det innebär. 

Nästa steg – när, var och hur kan vi lösa en ny klubblokal? 

Rivning – tidsplan, tömning osv.  

Till mötet är representanter ur LIBKs styrelse samt Johanna Häggberg och 

ReiaSofiadotter Collberg kallade. 

Förslag till mötestid skciakde av Frida vennum 2016-11-24. 

Kommentarer till riktlinjer för uthyrning av lokaler. 

 map detta ser vi gärna att bokning av sporthall inte sker av 

privatpersoner utan att all bokning går via Osby Kommun.  

 Matcher/poolspel läggs innan säsong och kan ändras efter hand. 

Detta måste finnas i åtanke om/när hallen hyrs ut till annan 

förening(gäller lördag-söndag) 

 LIBK planerar att ordna arrangemang riktat mot tjejer i åldrarna 

13/14 och uppåt, detta eftersom vi/föreningslivet tappar denna 

gruppen. Kan dessa arrangemang ingå i noll-taxa-kategorin? 

 Skulle det vara möjligt för LIBK att långsiktigt hyra sporthallen i 

Lönsboda och i egen regi driva hallen? Om inte på heltid så all den 

tid som är uthyrningsbar? 
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 Vår förhoppning/vision är att i anslutning till befintlig hall byggs det 

en träningshall som ersätter den hall kommunen river. Ett förslag till 

klubblokal är att docka fast en barack på sporthallens baksida, vid de 

dörrar som går ut mot Trio/Cejn. 

 Vi vill att vår nya klubblokal, liksom den ni river, ligger i direkt 

anslutning till träningsmöjligheter. 

 Vi är idag 3 föreningar som kontinuerligt använder den sporthall 

som ska rivas (LIBK, Lions Club Lönsboda och Medborgarskolan) 

Den är även uppbokad av privatpersoner kontinuerligt som behöver 

ersättningstider i sporthallen. 

 Vi måste få en ersättning till den sporthall/lokal/träningsmöjlighet ni 

plockar bort med rivningen. 

 map denna punkt (angående vila krav som finns på föreningar för att 

få hyra lokal av kommunen) bör LIBK få en ersättningslokal i direkt 

anslutning till sporthallen där vi bedriver vår huvudsakliga 

verksamhet. 

 Se tidigare kommentar ang. hyra av sporthallen och drift i LIBK regi 

(100% alt/ uthyrningsbar-tid). Hur ser ni på denna lösning 

tillsammans med en utbyggnad innehållande klubblokal och 

träningshall? 
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Osby innebandyklubb 

 

Mail 2016-11-27 

 

Mail 2016-11-27 
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Kompletterande kommentarer från styrelsen IBK OSBY 

Inomhus sporter måste få första tjing på tider pga vi ökar antalet för varje 

år. Ny hall hade ju inte varit fel. 

Hur kompenseras vi för utebliven träningstid då det går hela helger till ex 

IFK cuperna? (eftersom det varit så att cuper o arrangemang går före 

matcher o träningar). Behöver de boka upp även fredagskvällen för att 

förbereda sina cuper? Blir ju följden att vi inte kan ha någon match det 

veckoslutet.  Löste sig ju i år när vi inte har ngt A-lag för herrar…men 

framöver? 
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Wisseltofta IF 

 

Mail 2016-11-27 
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Osbyortens Ryttarförening 

 

Mail 2016-11-27 

Hej tilde  

jo vi har diskuterat momsavdraget vi förutsätter att det blir motsvarande i 

bidrag istället för avdraget. Detta året har vi fått 55 000 i momsavdrag och 

det behöver vi naturligtvis även i fortsättningen vi har svårt att få ihop 

ekonomin ändå. 

Är det inte så det är tänkt? 

Ingela 

Mail 2016-11-29 

Detta innebär ganska stora förändringar för föreningens medlemmar. 

Vi skulle uppskatta att ca 220 000 kr (harven ej medräknad) har gått via 

kommunen i år och vi behöver då ca 55000 kr mer i bidrag per år för att 

kompensera uteblivet momsavdrag.  

 

Om medlemmarna ska ta kostnaden så skulle stallhyra behöva höjas till 750 

kr/mån från 700. Anläggningskort om vi räknar på ca 60 i genomsnitt höjas 

med 1000 kr per år från 2000 till 3000 Eller 2 tävlingsdagar motsvarande 

oktober tävlingen hållas. Vi har svårt att få ihop funktionärer till våra 

tävlingar och det krävs stora insatser från tävlingssektionen.  

 

Alternativt behövs bättre framförhållning innan renovering / reparationer 

startas så att bidrag kan säkras från olika håll. 

Så uteslutet momsbidrag innebär stora förändringar för medlemmarna. 

Ingela ordf / Helena Kassör 

 

Osby IFK 

 

Mail 2016-11-28 

Hej! 

Ditt mail har nog hamnat mellan stolarna här och det ber jag om ursäkt för. 

Jag lämnar nedan svar från IFK Osby. 

Jag har läst igenom bifogade filer och har väl egentligen bara följande 

kommentarer gällande lokalbokningar. 

Tycker det är väldigt bra att träningstider innan 20:00 ska prioriteras till 

barn under 15 år. Helt galet att ”vuxna”/äldre ska träna på guldtider och 

ungar träna sent. I ishallen fungerar det enligt rykten inte på det viset. 

Hoppas ni styr upp det rejält. 

Att ”bokning görs i dialog med kultur och fritid och berörda föreningar” 

låter bra, så har det inte fungerat i år. I år har det varit först till kvarn som 

gällt. Mindre bra. 
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När det gäller riktlinjerna för ekonomiskt stöd så har jag lite svårt att läsa 

mig till hur detta berör oss på kort och lång sikt. Jag måste svara på det 

viset att IFK Osby vill ha så mycket bidrag som möjligt (så klart). Hur man 

sen omarbetar och kallar bidragen för olika saker spelar mindre roll.  

Gällande momskontot så hittar jag ingen information om det i bifogade filer. 

Att man överväger att plocka bort momskontot faller dock under samma 

resonemang. Diskussionen kan vi absolut ta om grundtanken är att vi ska 

kompenseras på annat sätt. Vi klarar dock inte att ta ett större ekonomiskt 

ansvar för anläggningarna än vad vi gör idag, så enkelt är det.  

Mina korta tankar kring detta. 

Mvh 

Björn Olsson 

Mail 2016-11-28 

Hej! 

Det är ju då egentligen ganska enkelt, att om vi sluppit momsen på alla 

inköp tidigare på vårt momskonto så tillkommer ju den kostnaden nu då. 

Detta innebär ju då krasst att vi får en ökad kostnad på närmare ca 40-

50000:-. Det klarar vi inte. 

Mvh 

Björn  

Osby scoutkår 

Mail 2016-11-28 

 

Hej Tilde Dahl, Osby Kommun. Här kommer remissvar från Osby Scoutkår 

Remissvar förslag på riktlinjer för stöd till föreningar 

I förslaget på sid 4 av 12, "Fördelningskriterierna revideras vid behov av 

kultur- och fritidsförvaltningen för att följa aktuell samhällsutveckling lokalt 

och nationellt". Osby Scoutkår anser att det är viktigt att: revideringarna 

skall beslutas av samhällsutskott och politiker. Skall ej kunna beslutas av 

tjänstemännen. 

I förslaget 9 av 12, Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska 

bedrivas i lokalen och merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i 

lokalen.  

Osby Scoutkår anser att det är viktigt att texten justeras/kompletteras till att: 

- Den verksamhet som föreningen söker bidrag för ska bedrivas i lokalen, 

alternativt på lokalens tomt, och i dess närområde. Lokalen skall utgöra bas 

för verksamheten 

I förslaget 10 av 12, Föreningen får inte hyra ut lokalen till enskilda eller en 

sammanslutning som brediver främlingsfientlig och/eller odemokratisk 

tel:4050000
tel:4050000
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verksamhet, inte heller till verksamhet som befaras medföra 

ordningsstörningar eller olaglig verksamhet. 

Osby Scoutkår anser att förslaget skall kompletteras med att: 

- En förening inte kan hållas skyldig till en "olovlig uthyrning", i de fall en 

"bulvan" hyr lokalen i eget namn, på så sätt att föreningen inte rimligen kan 

förstå vad lokalen skall användas till. Dvs föreningen skall inte hållas 

skyldig om en uthyrning innebär ett användande av lokalen utanför 

föreningens kontroll. 

Vidare 

I detta remissvar, önskar Osby Scoutkår en kalkyl från Osby Kommun enligt 

följande: 

- I kalkylen skall man kunna utläsa hur föreningsbidraget blir enligt det nya 

förslaget, i jämförelse med det befintliga systemet. Osby Scoutkår önskar 

med andra ord en jämförelse i hur det nya förslaget landar ekonomiskt, i 

jämförelse med det gamla systemet. Lämpligen använder man redovisade 

siffror för föregående period. Vi vill kunna se om vi i Osby Scoutkår vinner 

på det nya förslaget, eller om vi förlorar på det nya förslaget. 

Med vänliga hälsningar / Best regards 

Björn Hallberg, Ordförande 

Osby Scoutkår 
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PRO Örkened 

 

Brev ankom 2016-11-24 

 



 

 

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 
Tilde Dahl, 0479-52 85 75 
tilde.dahl@osby.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2016-11-29 
 

      

 

 
 

 

 

  

 

Översyn av föreningsstöd till kultur och fritidsföreningar 

Dnr Ks/2016:259 805 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritids förslag till samhällsbyggnadsutskottet 

Samhällsbyggnadsutskottet, Kultur och fritid föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar: 

- Att godkänna Riktlinjer för fördelning av stöd och Riktlinjer för 

uthyrning av lokaler och anläggningar. 

- Att uppdra åt samhällsbyggnadsskottet att inom given budgetram 

årligen bestämma taxor och hyror samt budget för föreningsstöd i 

enlighet med ovan nämnda riktlinjer. 

- Att uppdra åt Samhällsbyggnadsutskottat att skriva nya avtal med 

samtliga föreningar som hyr eller driver lokaler och anläggningar 

som ägs av Osby Kultur och fritid utifrån riktlinjer för uthyrning av 

lokaler och anläggningar samt se över eventuellt behov av 

kompensation i samband med det nya stödsystemet. 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har genomfört en översyn av stöd till föreningar och tagit 

fram förslag på nya riktlinjer för fördelning av stöd och riktlinjer för 

uthyrning av lokaler och anläggningar. Riktlinjerna är utformade för att bidra 

till långsiktiga och övergripande målsättningar för hela Osby kommun. 

Syftet är att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem som främjar ett 

aktiv och självständigt föreningsliv och civilsamhälle 

Årligt fastställd budget för de olika stödformerna, eventuell kompensation, 

enskilda avtal och aktuella hyrestaxor ingår inte i de övergripande 

riktlinjerna för att möjliggöra flexibilitet utifrån behov år till år.  

Riktlinjerna har tagits fram i dialog med föreningslivet genom enkäter, 

intervjuer och dialogträffar. Förslaget utgår även från nationella och 

regionala riktlinjer, exempel från andra kommuner, aktuellt regelverk och 

utifrån lokala behov och förutsättningar.  

Riktlinjerna för fördelning av stöd innehåller övergripande 

bedömningskriterier som pekar ut prioriterade målgrupper och verksamheter. 

Riktlinjerna används genomgående vid bedömning av bidrag som renodlas i 

tre stödformer: 1. Verksamhetsstöd, 2. Lokal- och anläggningsstöd samt  

3. Projekt- och arrangemangsstöd.  
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För att säkerställa att kommunen efterlever de regler som gäller för 

momsersättning och lagen om offentligupphandling betalas allt stöd direkt ut 

till föreningar även de som driver verksamhet i kommunens anläggningar. 

Förändringen innebär att Osby kommun går mot ett stödsystem mer likt hur 

andra kommuner arbetar och följer rekommendationer från Skåneidrotten. 

Förändringen kan dock innebära kännbara ekonomiska konsekvenser för 

många föreningar i Osby kommun. Detta är något som bör beaktas när 

budget sätts för de olika bidragsformerna. 

Även uthyrning och utlåning av lokaler och anläggningar renodlas i tre 

former: 1.  Kommunen äger och driver anläggningen. Uthyrningen sker per 

timme eller tillfälle. I särskilda fall hyrs lokaler ut exklusivt till föreningar 

och skriftliga avtal tecknas.  2. Kommunen äger anläggningen och förening 

driver anläggningen, skriftliga driftavtal tecknas.  3. Kommunen äger mark, 

föreningen äger fastigheter samt driver anläggningen, skriftliga arrendeavtal 

tecknas.  

Samtliga avtal föreslås revideras vart tredje år utifrån behov som 

uppkommer. 

Uthyrning och fördelning av tider utgår från en tydlig prioritering av grupper 

och verksamheter för att främja ett högt och allsidigt nyttjande som 

prioriterar föreningsverksamhet för barn och unga 5-25 år, personer med 

funktionsvariationer och personer över 65 år. 

 

Beslutsunderlag 
- Riktlinjer för fördelning av stöd till föreningar och civilsamhälle i 

Osby kommun 

- Riktlinjer för utlåning/uthyrning av lokaler och anläggningar till 

föreningar 

- Utredning av föreningsstöd 

- Beslut samhällsbyggnadsutskottet 

 

Beslutet skickas till: 
- Samhällsbyggnad, Kultur och fritidschef 

- Samhällsbyggnad, t.f. samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 

Arne Bertilsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 

Reia Sofiadotter Collberg 
Kultur och fritidschef 

 

 



 

      

      

Datum 

2016-11-29  

 

Samhällsbyggnad, Kultur och fritid 

Utredning av föreningsstöd 

Nulägesbeskrivning och bakgrund 
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1 Inledning  

 Bakgrund och uppdrag 

Osby kommun har idag ett rikt och omfattande föreningsliv där en stor andel 

av kommuninvånarna är medlem i någon slags förening. För att stötta 

föreningslivet ger Kultur och fritidsförvaltningen idag kontanta stöd till 

föreningar inom kultur och fritid samt studieförbund. Stöd fördelas även 

direkt och indirekt till samlingslokaler, hallar, idrottsplatser och 

kulturanläggningar i kommunen. Kultur och fritid stöttar även föreningar och 

civilsamhället genom service, marknadsföring och samarbeten. 

Det nuvarande stödsystemet bygger till stor del på riktlinjer som togs fram 

under 90-talet och som inte har förändrats sedan dess. Det nuvarande stödet 

till föreningar bygger dessutom på tradition, lösa överenskommelser, 

muntliga avtal och regler som tillkommit efter hand. Föreningsstödet saknar 

idag en övergripande struktur och tydliga riktlinjer för bedömning och 

fördelning av stöd.  

Stöd och bidrag som rör tillfälliga insatser och investeringar saknar en 

strukturerad form för ansökning och bedömning. Information om stöd till 

föreningar är i många fall bristfällig och innebär att endast föreningar som 

har en tradition av att söka stöd eller som är insatta i bidragsgivningen är de 

som söker stöd.  

Utöver de kontanta stöden lokaler och anläggningar som finns tillgängliga 

för föreningslivet ett viktigt stöd. Kultur och fritids uthyrning av lokaler och 

anläggningar till föreningar sker idag i en rad olika former och även här 

saknas en övergripande struktur och tydliga regler. En stor del av avtalen 

kring lokaler och anläggningar skrevs för många år sedan och är idag i behov 

av att uppdateras för att stämma överens med hur föreningar bedriver 

verksamhet och för att ge föreningar bättre förutsättningar.  

Översynens uppdrag och mål 

Mot bakgrund av detta genomför Kultur- och fritidsförvaltningen under 

hösten 2016 en översyn av stöd till föreningar och uthyrning av kommunens 

lokaler och anläggningar till föreningar enligt beslut Dnr KS/2016:259 805. 

Målet är att ta fram nya riktlinjer för fördelning av stöd och nya riktlinjer för 

uthyrning/utlåning av lokaler och anläggningar. Syftet är att skapa 

förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv och civilsamhälle i 

hela kommunen. Nya riktlinjer tas fram i dialog med föreningar. Dialogens 

utformning, innehåll och resultat utvecklas längre fram. 

Syftet med nya riktlinjer är att föreningar ges likvärdiga förutsättningar och 

att stöd bättre riktas till prioriterade målgrupper och verksamheter. Ett nytt 

stödsystem ska dessutom vara flexibelt inför ett civilsamhälle där människor 

idag är engagerade på olika sätt genom föreningar och studieförbund, 

nätverk och fria grupperingar, i egna projekt och runt enskilda frågor. 
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Översynen har tittat på kultur och fritids föreningsstöd liksom kultur och 

fritids lokaler och anläggningar som på olika sätt hyrs, används och drivs av 

föreningar. Stöd till studieförbunden har inte ingått i översynen.  

Upplägg 

Översynen har letts av en projektledare som tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag utifrån dialogen med föreningar, 

nationella och regionala riktlinjer, aktuellt regelverk och rekommendationer 

från representanter för den ideella sektorn. Förslagen utgår från lokala behov 

och förutsättningar liksom generella tendenser och samhällsförändringar. 

Översynen har även sett över nuvarande system för att stöd ska vara hållbart 

utifrån nuvarande lagar och regelverk. 

Utöver dialogen med föreningslivet har översynen även tagit del av 

erfarenheter och goda exempel från andra kommuner dels genom 

studiebesök dels genom utredningar av föreningsstöd som genomförts i 

andra kommuner.   
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2 Dialog med föreningslivet 

Dialogen med föreningslivet har varit en viktig förutsättning för att ta fram 

ett bra och rättvisande underlag för översynen. Då föreningar berörs direkt 

av förändringar av stöden har det varit viktigt att inkludera föreningar i 

översynens arbete. Dialogen har även genomförts för att ta tillvara på 

föreningslivets kunskap och erfarenheter, och skapa en demokratisk process. 

Genom dialogen har föreningar haft möjlighet att lyfta behov och 

utmaningar, uttrycka de förändringar föreningar anser viktiga och de 

prioriteringar och satsningar föreningar vill se.  

Dialogen har bestått av två enkäter, fördjupande intervjuer och 

föreningsträffar. Fokus har varit föreningar som idag är stödberättigade inom 

kultur och fritid men även andra föreningar har varit en del av dialogen.   

Den första av de två enkäterna genomfördes på en föreningsträff under 

våren. Frågorna kretsade kring hur föreningar upplevde det nuvarande 

bidragsystemet och kontakten med kommunen. Den andra enkäten skickades 

ut till föreningar på mail i augusti och rörde vilka målgrupper, verksamheter 

och stödformer föreningar anser är viktigast för kommunen att prioritera.  

Cirka 25 föreningar har intervjuats där ett urval gjordes på basis av typ av 

verksamhet, föreningens storlek, geografisk spridning, typ av lokal och ålder 

på förening. Intervjuerna genomfördes för att skapa fördjupad förståelse för 

lokala utmaningar och föreningars olika försättningar.   

Föreningsträffarna har genomförts på biblioteket i Osby och i första hand 

syftat  till att informera föreningar om översynen men har även varit ett 

tillfälle för föreningar att lyfta  synpunkter, frågor och tankar. 

 Enkätundersökningarna 

Enkätundersökningarna genomfördes för att få en övergripande uppfattning 

av vilka prioriteringar föreningar tycker är viktiga, skapa en bild av generella 

tendenser och ett brett underlag. 

Den första enkäten fokuserade på hur föreningar upplever det nuvarande 

stödsystemet. 26 personer deltog i den första enkäten där 13 personer 

representerade en förening inom kultur och 14 personer en förening inom 

fritid, liksom 2 personer en förening inom övrig verksamhet.  

Den andra enkäten skickades ut på mail till 132 föreningar och 73 föreningar 

svarade. Av dessa svarade 31 att föreningen var verksam inom fritid, 21 

inom kultur och 19 inom övrig verksamhet. Enkäten ställde frågor kring 

prioriteringar, krav på föreningar och vilka former av stöd som är viktigast 

att utveckla. 

Det nuvarande stödsystemet 

Överlag så gav svaren från den första enkäten en bild av att föreningar 

upplever det enkelt att söka bidrag och att den personliga servicen är bra. 

Något fler föreningar la sig i mitten eller svarade vet ej på frågan om det är 

tydligt vad man kan söka bidrag även om en majoritet svarade positivt. På 
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frågan om bidraget kommer till rätt målgrupper svarade nästan hälften, 42 

procent, att de inte visste. 

Sammantaget ger det en positiv bild av kultur och fritids bidragsgivning där 

framförallt bemötandet från kommunen får höga betyg. Det finns utrymme 

för kultur och fritid att bli tydligare kring vad föreningar kan söka bidrag för. 

Att en så stor andel av de som deltog svarade att de inte visste om bidragen 

kommer till rättmålgrupper tyder på att föreningar generellt saknar insyn 

eller kunskap i frågan.  

Satsningar och prioriteringar 

Enkäten som skickades ut på mail visar att föreningar i Osby kommun vill se 

satsningar på barn och unga, unga vuxna och kommuninvånare i de mindre 

orterna. Det är framförallt kulturföreningar som vill se en prioritering av 

kommuninvånare i de mindre orterna medan fritidsföreningar vill se att barn 

och ungdomar liksom unga vuxna prioriteras. Det är även många 

fritidsföreningar som vill att flickor/kvinnor prioriteras. Bland föreningar 

med övrig verksamhet kommer utöver barn och unga även personer med 

funktionsnedsättningar och pensionärer högt. 

 

När det gäller vilka områden föreningar anser viktiga för kommunen att 

prioritera är det fyra verksamheter som sticker ut. Det är verksamheter som 

arbetar mot kränkningar och mobbning, verksamheter som arbetar mot 

socialt utanförskap, verksamheter som skapar möten mellan människor med 

olika bakgrund och erfarenheter och verksamheter som skapar möten mellan 

generationer.   
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7 av 10 kulturföreningar vill att verksamheter som skapar möten mellan 

generationer prioriteras vilket är högre än fritids- och övriga föreningar. 

Bland fritidsföreningar är det istället fler som vill att verksamheter som 

arbetar med jämställdhet prioriteras och bland övriga föreningar är det 

verksamheter som arbetar för lika rättigheter.  

 

Svårigheter och stöd från kommunen  

Enkäten ställde frågor kring vilka stöd föreningar har behov av utöver 

kontanta bidrag. Här svarade en tydlig majoritet lokaler och stöd kring 

marknadsföring. På frågan vilken kontant stödform som är viktigast att 

utveckla kom mindre bidrag som kan sökas snabbt och enkelt och 

arrangemangsbidrag högst.  
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I tabellen nedan listas svaren på frågan vilka svårigheter föreningen möter. 

På denna fråga var det möjligt att som mest fylla i tre alternativ. 

Svårigheterna som flest föreningar möter är rekrytering av medlemmar och 

ekonomi. Detta gäller alla typer av föreningar.  

54 procent av föreningarna svarade att föreningens huvudsakliga finansiering 

kommer från kommunen. Bland enbart kulturföreningar var det 70 procent 

som svarade samma sak. 

 

 Intervjuer och föreningsträffar 

Föreningar har under intervjuerna och vid föreningsträffarna lyft behov och 

förändringar de vill se kring föreningsstöd. Det handlar om allt från större 

frågor som vilka stödformer som behöver finnas till specifika önskemål 

kring ansökningstider. Föreningar har även haft möjlighet att uttrycka vilka 

satsningar och prioriteringar de tycker är viktiga i Osby kommun för att 

stärka föreningslivet och kommunen i helhet. Nedan sammanfattas de 

övergripande frågorna som lyfts dialogen och synpunkter och erfarenheter 

som återkommande tas upp av föreningar.  

Svårigheter och utmaningar 

Många föreningar beskriver att de står inför stora utmaningar kring vikande 

medlemstal, ekonomi och svårigheter att hitta personer som vill engagera sig 

ideellt. Kommunens bidragsgivning utgör därmed ett viktigt stöd och bör i 

hög grad utgå från dessa övergripande utmaningar för föreningar. 

Överlag efterfrågar föreningar ett mer rättvist stödsystem och mer 

långsiktiga försättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet. Föreningar 

upplever generellt att nivån på stöden måste höjas och att stöden inte i 

tillräckligt hög utsträckning tar hänsyn till verksamheten som bedrivs. De 

intervjuade föreningar som driven en idrottsanläggning anser att driftbidraget 

är mycket eftersatt och idag täcker en alldeles för liten del av kostanden att 
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driva anläggning.  Föreningar med driftavtal upplever dessutom att avtalen 

inte skapar långsiktiga förutsättningar och upplever att ansvarsfördelningen 

mellan föreningen och kommunen är otydligt.   

Ansökningar och bedömning 

Samtidigt är många föreningar är nöjda med hur bidragssystemet fungerar 

idag. Föreningar upplever att det är positivt att stöden finns och att 

bidragsgivningen är enkel. Det finns dock föreningar som är kritiska och 

menar att reglerna missgynna vissa typer av föreningar och verksamheter. En 

del föreningar upplever att reglerna är anpassade efter idrottsföreningarna, 

speciellt lagidrotterna. Föreningar poängterar under intervjuerna att stöd ska 

vara enkelt att söka och kräva så lite administration som möjligt. 

Kulturföreningarna upplever att de har liten insyn och förståelse för hur stöd 

bedöms och varför de får ett visst bidrag. Detta innebär att föreningarna inte 

vet vad i deras verksamhet som faktiskt genererar stöd och hur stort eller litet 

stöd de kommer få. Några föreningar har erfarenheter av problem kring 

ansökan, exempelvis kring försenad utbetalning och nekats stöd på grund av 

att de saknat ordförande.  

Arrangörsföreningarna som planerar sina program långt i förväg efterfrågar 

att utbetalningen sker tidigare under våren för att förenkla planeringen för 

föreningen. Kulturföreningar som äger egna lokaler så som 

bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar upplever att det saknas stöd 

för renoveringar och engångs investeringar för dessa typer av föreningar.  

Lokaler och tider 

Tillgång till lokaler lyfts av föreningar som ett viktigt stöd. Exempelvis 

pensionärsföreningarna ser hellre en fri tillgång till lokaler än ett kontant 

stöd. De föreningar som har problem kring lokaler, t ex brist på tider eller 

saknar en lokal som är lämplig för verksamheten, menar att detta i mycket 

hög utsträckning påverkar och begränsar verksamheten. Flera föreningar 

efterfrågar någon form av kultur- eller allaktivitetshus som är öppet för 

många olika föreningar och verksamheter. Föreningar menar att denna typ av 

mötesplats och lokal saknas i Osby. 

Prioriteringar och satsningar 

Föreningar uttrycker både i enkäten, under intervjuerna och vid 

föreningsträffarna att det är viktigt att kommunen satsar på barn och 

ungdomar, unga vuxna, kommuninvånare i de mindre orterna, äldre och 

personer med funktionsvariation. Föreningar efterfrågar att kommunen tar ett 

större ansvar kring integration och nyanländas deltagande i föreningslivet, 

och stöttar föreningarna i detta arbete.  

En vanlig åsikt är att kommunen bör arbeta för ett brett utbud av 

verksamheter och att detta innebär att satsa på de mindre föreningarna. Flera 

menar att de mindre föreningarna har svårare att nå ut och en svårare 

ekonomisk situation men är viktiga för att fler barn och unga ska engageras 

och viktiga för att uppnå ett brett utbud.  
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När det gäller åldersgränser så menar många idrotts- och fritidsföreningar att 

kommunen borde ändra reglerna så att de stämmer överens med de statliga 

stöden och alltså stötta barn och unga mellan 7-25 år. Ungefär lika många 

föreningar är positiva till att det är möjligt att söka stöd för deltagare redan 

från 5 år.   

Föreningar i de mindre orterna upplever att de ofta missgynnas eller glöms 

bort. Föreningar vill se ett större intresse och  mer satsningar på de 

föreningar som är verksamma i de mindre orterna oavsett om det är en 

förening inom kultur, fritid eller något annat. För idrotts- och 

fritidsföreningarna handlar detta framförallt om driftstöd och tillgången till 

lokaler så som tider i sporthallarna. I enkäten svarade lite över hälften av 

kulturföreningarna  att en av de viktigaste målgrupperna att prioritera var 

kommuninvånare i de mindre orterna eller på landsbygden.  

Stöd som efterfrågas 

Generellt så vill föreningar se mer stöd till tillfälliga insatser så som 

arrangemang eller renoveringar. Flera föreningar saknar möjligheten att söka 

stöd för tillfälliga insatser och renoveringar och menar att denna typ av stöd 

skulle både stötta föreningar och ge föreningar bättre förutsättningar att 

utvecklas.  

En mycket hög andel av de intervjuade föreningarna anser att kommunen 

borde arbeta mer med marknadsföring och informationsspridning för att 

stötta föreningslivet. Denna synpunkt spänner över alla typer av föreningar. 

Det nuvarande stödet genom exempelvis kulturkalendern uppfattas som ett 

bra sätt att stötta föreningar och flera föreningar tar upp att kalendern borde 

komma ut fler gånger om året. Flera föreningar efterfrågar möjligheten att 

synas i kommunens digitala kanaler och stöd kring digital marknadsföring.  

 Synpunkter och kommentarer på utkast till förslag 

Dialogen med föreningslivet avslutades med att ett utkast på förslag till nya 

riktlinjer skickades ut till föreningar som fick lämna synpunkter och 

möjlighet att diskutera och ställda frågor kring förslaget. I samband med 

detta anordnades tre öppna föreningsträffar som gav föreningar möjlighet att 

diskutera förslagen och ställa frågor.  

Totalt 20 föreningar svarade genom att skicka in kommentarer via mail eller 

post, eller genom att lämna synpunkter muntligt vid någon av de öppna 

dialogträffarna.   

En stor andel föreningar var nöjda med förslagen och ansåg inte att det fanns 

något som behövde förändras. Men det var även en stor andel som uttryckte 

starkt missnöje med förslagen. Det absolut största missnöjet rörde att 

samtliga stöd inklusive driftstöd betalas ut direkt till föreningar och därmed 

försvinner möjligheten att få ersättning för moms och att föreningar ska ha 

skriftliga hyresavtal och betala hyra för lokaler som föreningar användes 

exklusivt. 
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Momskonto och driftstöd 

Samtliga svarande föreningar som driver anläggningar menade att de inte 

skulle klara en så stor höjning av kostnaderna som ett borttaget momskonto 

skulle innebära. Föreningarna uttryckte en stor oro för förslaget och menade 

att de redan idag arbetar på bristningsgränsen för att täcka driftkostnaderna. 

Lönsboda GIF uppskattade att det skulle innebära att deras kostnader ökade 

med 100 000 kronor om året, Osbyortens Ryttarföreningar och Osby IFK 

50 000 kronor om året. Föreningar har under dialogen uppskattar att 

driftstödet idag täcker ca 30 procent av driftkostnaderna. Flera föreningar 

säger att de är beredda att arbeta tillsammans med kommunen för att 

fakturahanteringen ska kunna fortsätta och samtidigt följa de regler som 

gäller.  

En förening efterfrågar att föreningar även ska kunna söka stöd för lokaler 

där verksamhet sker i anslutning till lokalen och på tomten. 

Lokaler och fördelning av tider 

Föreningar är positiva till tydliga riktlinjer för uthyrning som slår fast tydliga 

prioriteringar och uthyrningsregler. Många föreningar påpekar att det är 

trångt och svårt att få tillräckligt med tider i framförallt sport- och 

simhallarna och att det behövs tydliga principer vid fördelning av tider. Flera 

föreningar är även positiva till att det anordnas dialogträffar i samband med 

att schemaläggning och att föreningar och kommunen har en bättre 

diskussion så att tider används så effektivt som möjligt. Föreningar är 

framförallt positiva till att barn och ungdomar prioriteras och att unga under 

15 prioriteras på de mest populära tiderna innan kl 20.  

Flera föreningar tar upp att de hoppas att lokalbokningen ska bli mer 

strukturerad och att det ska bli enklare att boka lokaler framöver. 

Ett par föreningar som idag har egna lokaler utan kostnad är kritiska till att 

behöva betala hyra. Föreningarna hänvisar till överenskommelser med 

kommunen om att använda lokalerna utan kostnad.  

Nolltaxa i utvalda lokaler 

Ett stort antal föreningar har lämnat synpunkter till möjligheten att låna 

gratis lokaler i Ekebo, Medborgarhuset och Hemgården i Killeberg.  Samtlig 

PRO föreningar liksom några handikappföreningar och Örkeneds 

föreläsningsföreningar har tagit upp nolltaxan i samlingslokaler som det 

viktigaste stödet. Föreningarna menar att en förändring av detta skulle 

drabba föreningarna och stora delar av föreningslivet i kommunen mycket 

hårt. 

Några föreningar hade frågor kring när nolltaxan gäller i 

idrottsanläggningarna. Föreningar ser gärna att nolltaxan gäller så mycket 

som möjligt. En förening lyfter möjligheten att använda lokaler utan kostnad 

vid satsningar på att aktivera tjejer. 

Riktlinjer för fördelning av stöd 
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En förening ifrågasatta den nedre åldersgränsen och att barn under 5 år inte 

prioriteras. Föreningen menade att detta kanske passar bra för 

idrottsföreningar men att många kulturföreningar har verksamheter och 

arrangemang som riktar sig till yngre barn.  

En förening tar upp problem kring att investeringsstödet betalas ut med 50 

procent i förskott och 50 procent i efterskott vid stöd som övergår 75 000 

kronor. Föreningen menar att detta kommer försvåra investeringar då 

föreningar inte har möjlighet att stå för kostnaden själva.  

Några föreningar lyfter funderingar kring när föreningar kan söka projekt- 

och arrangemangsstöd, vad som kan räknas som tillfälliga insatser och vad 

som inte ingår i den ordinarie verksamheten. Föreningen anser att även 

utveckling av särskilda arrangemang eller aktiviteter även bör ingå. 

En förening tar upp att de övergripande fördelningskriterierna inte bör 

revideras av kultur och fritid utan av samhällsutskottet och politiker. 

Några föreningar menade att det var svårt att ta ställning till förslagen då de 

inte innehöll information om summor och nivåer på stöd vilket föreningarna 

menade är den viktigaste aspekten.  

Krav och ansökningar 

En förening menar att gränser för stödberättigade föreningar bör vara tre och 

inte fem medlemmar för att föreningsverksamhet även fungerar med få 

medlemmar.  

När det gäller krav på att föreningar ska ha alkohol- och drogpolicy menar 

en förening att det inte bör vara kultur- och fritid som godkänner policyn. 

Istället ska Skåneidrotten som idag utför kontroller och godkännande 

fortsätta med detta. 

Flera föreningar efterfrågar ett förtydligande av vad som räkans som 

ekonomisk verksamhet då föreningar som bedriver ekonomisk verksamhet 

inte är stödberättigade. Föreningarna menar att de omsätter stora summor 

men är osäkra på om det då innebär ekonomisk verksamhet.  

Ett par föreningar är positiva till att ansökningarna samlas till två datum och 

att datumen som föreslås passar bra för föreningarna.  

Kommunens skyldigheter 

Flera föreningar tar upp i olika sammanhang att riktlinjerna inte tydliggöra 

kultur och fritids ansvar och skyldigheter. Ett exempel på detta är att det inte 

står med hur lång handläggningstiden är för de olika stöden, ett annat att 

kommunens skyldigheter vid föreningsdrivna anläggningar inte ingår i 

riktlinjerna.   

Ett antal föreningar ställer sig frågande till vad regelbundet innebär i 

sammanhanget att hyres- och driftavtal ska revideras regelbundet. 

Föreningarna efterfrågar tydligare riktlinjer och att det ska handla om ett 

bestämt antal år där tre uppfattas som rimligt av dessa föreningar. 
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Övrigt 

Några föreningar tar upp att de tycker det är viktigt att riktlinjerna tydligt 

slår fast att alkohol är förbjudet i kommunens fritidsanläggningar. 

Ansökningar bör inte skickas till personliga mailadresser då personal byts ut, 

utan istället till särskilda e-mailadresser. 

En förening upplever att det fortfarande finns stort utrymme i riktlinjerna för 

uthyrning för föreningar att behandlas olika och ges olika förutsättningar. 

Förening tar bland annat upp att det står att driftavtal tas fram i dialog mellan 

förening och Kultur och fritidsförvaltningen, vilket föreningen menar 

riskerar medföra att vissa föreningar kan förhandla till sig bättre 

förutsättningar.  

En förening saknar fokus på bildning i förslagen och är negativa till att detta 

inte ingått i översynen. 
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3 Bakgrund 

 Föreningslivet och civilsamhället 

Det civila samhället definieras i den statliga propositionen En politik för det 

civila samhället från 2009 som ”en arena, skild från staten, marknaden och 

det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar 

tillsammans för gemensamma intressen”(2009/10:55, s. 63). Begreppet det 

civila samhället omfattar en bred variation av associationsformer och 

verksamhetsområden.  Begreppet omfattar sådant som föreningar, stiftelser 

och trossamfund men även lösare sammanslutningar, nätverk, upprop och 

andra aktörer. 

Den vanligaste associationsformen är den ideella föreningen. Ideella 

föreningar utmärks av att ha medlemmar och vara av ideell karaktär, vilket 

betyder att föreningen har en ideell målsättning. Det finns ingen särskild 

lagstiftning för ideella föreningar och inget krav på registrering. Ideella 

föreningar räknas dock som en juridisk person när ett antal individer eller 

juridiska personer kommer överens om att samverka för en gemensam 

målsättning och att detta sedan formaliseras i föreningens stadgar. Detta 

leder till att föreningar bland annat omfattas av skatte- och 

redovisningslagen.  

 Olika stödformer 

Kommuner har stor frihet när det gäller stöd och förhållningssätt till den 

ideella sektorn, och därmed stor frihet vad gäller utformning och omfattning 

av stöd till ideella organisationer. Dock måste kommunens bidragsgivning 

vara förenlig med kommunallagen och de regelverk som styr kommuners 

verksamhet och ramar. I förhållande till föreningsliv gäller detta t ex att det 

kommunen gör ska vara kopplat till den egna kommunen och de egna 

kommuninvånarna. En annan viktig aspekt är att kommunallagen slår fast att 

kommunen måste behandla alla medborgare lika i sin verksamhet om det 

inte finns sakliga skäl för något annat. Det innebär t ex att när villkor för 

föreningsstöd beslutats om ska alla ansökningar från föreningar hanteras på 

samma sätt utifrån villkoren.  

Kommunen har rätt att prioritera olika grupper i sitt kontantbidrag, t ex barn 

eller flickor liksom olika föreningskategorier eller olika bostadsområden. 

Det samma gäller taxor och avgifter i lokaler. I lagen om vissa kommunala 

befogenheter konstateras att kommuner och landsting får lämna ekonomiskt 

stöd till ungdomsorganisationer och att ett sådant stöd även får omfatta 

politisk verksamhet. 

Normstyrda kontantstöd 

Idag är den vanligaste stödformen för kommunala föreningsbidrag 

normstyrd. Bidragen är kopplade till sådant som medlemstal, storlek på 

anläggningar, kostnader för lokal, omfattning på verksamhet och 

deltagartillfällen. Fördelen med en sådan modell är att den är smidig att 

hantera båda för kommunen och föreningen, enkel att förstå och uppfattas 

generellt som rättvis och objektiv. En nackdel är att det är svårare att ta 

hänsyn till kvalitativa värden och mål liksom att verksamheter som inte 
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bygger på regelbundna och täta sammankomster missgynnas. Generellt så är 

systemet anpassat för idrottsföreningars verksamhet.  

Bedömningsbaserade kontantstöd 

Ett annat sätt att fördela föreningsbidrag är utifrån enskilda bedömningar där 

kommunen bedömer föreningars ansökningar efter uppställda kriterier. 

Bedömningen baseras oftast på planerad verksamhet och betalas ut i förskott. 

Stödet ges som ett samlat stöd istället för en uppdelning i flera olika bidrag. 

Kulturbidrag fördelas ofta på detta sätt.  

Fördelen är möjligheten att ta hänsyn till verksamhetens kvalitet, utveckling 

och särskilda prioriteringar och målgrupper. Modellen kräver mer av 

tjänstemän och är mindre tydlig för föreningar. Det finns utrymme i 

modellen att även titta på mer kvantitativa delar t ex antal medlemmar och 

basera stödet på en kombination av bedömningskriterier.  

Dialogbaserade stödmodeller 

Denna stödmodell finns idag i ett mindre antal kommuner och kallas ibland 

Sandviksmodellen. Modellen bygger på att stöd baseras utifrån en dialog 

mellan förening, tjänstemän och politiker. Dialogen ger föreningar möjlighet 

att presentera föreningen och sin verksamhet. Kommunen får på så sätt en 

närmare förståelse för föreningslivet och kunskap om de lokala föreningarna. 

Sedan resonerar kommunen utifrån dialogen kring inriktning och storlek på 

bidraget för den aktuella föreningen.  

Tanken är att bättre kunna ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar, 

kvalitativa mål och prioriteringar. Modellen stärker även kontakten mellan 

föreningar och kommun liksom ökar kunskapen om varandra. Nackdelen är 

att det är tidskrävande för både förening och kommun, det blir svårare att få 

en övergripande bild och svårare att analysera då ingen rapportering sker. 

Kommuner som använt modellen beskriver även att det finns en risk att 

bidragen ligger på samma nivå från år till år och därmed faktiskt inte tar 

hänsyn till målen och verksamheten. 

 Nationella och regionala perspektiv 

Palett för ett stärkt civilsamhälle 

Den statliga utredningen ”Palett för ett stärkt civilsamhälle” färdigställdes 

2016 och har undersökt civilsamhällets villkor och stöd, och möjligheter att 

på olika sätt underlätta för det civila samhällets organisationer. Utredningen 

bygger på kontakter med företrädare för olika delar av civilsamhället både på 

nationell och lokal nivå, kontakt med myndigheter och sakkunniga och 

besök runt om i landet. 

Utredningen utgår från ett nationellt perspektiv men berör på flera olika sätt 

även regionala och lokala perspektiv. Utredningen pekar på en rad hinder 

och svårigheter för föreningar som kommuner bör ta hänsyn till i relationen 

till föreningar och hur stödsystem utformas. Utredningen utgör därmed ett 

viktigt underlag för denna översyn och viktiga perspektiv för hur ett 

stödsystem som stärker föreningslivet kan utformas. 
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Hinder för föreningar 

Utredningen beskriver en rad hinder och utmaningar som lyfts upp av 

organisationer och sakkunniga. Bland annat så menar organisationer att de 

administrativa kraven ökar för föreningar speciellt kopplat till 

bidragsansökningar och redovisning. Det kan handla om sådant som krav på 

professionella revisorer, mätbara effekter av projekt eller redovisning av 

mervärde för kommuner. Störst problem blir det när kommuner lägger på 

standardkrav på alla bidrag även de relativt små bidragen. Det handlar 

exempelvis om miljöpolicy, jämställdhetspolicy, alkoholpolicy som innebär 

en större administrativ börda för föreningar. Ökade krav innebär också att 

det bland organisationer finns en utbred känsla av att det råder brist på tilltro 

och förtroende från det offentliga då föreningarna upplever ökad kontroll och 

styrning.  

En annan tendens som utredningen pekar på är en ökad andel av de 

offentliga bidragen är öronmärkta för vissa verksamheter och målgrupper. 

Detta sker samtidigt som de mer generella bidragen minskar. Att detta sker 

samtidigt som de administrativa kraven ökar innebär att föreningar får 

svårare att finansiera sin grundverksamhet. En annan konsekvens av att en 

allt större andel av bidragen är öronmärkta är att föreningar med verksamhet 

som spänner över flera områden får svårare att hitta finansiering.  

Representanter från civilsamhället kritiserar att det är svårt att hitta medel för 

verksamheter som inte är nyskapande eller kan organiseras i projekt. Nya, 

kortare projekt som fokuserar på utveckling och nya vinklar premieras 

framför långsiktig verksamhet. Organisationer som driver en välfungerande 

verksamhet sedan lång tid tillbaka har svårt att få finansiering. Ur denna 

aspekt är det kommunala stödet särskilt viktigt. 

Stöd till föreningar 

Utredningen menar att kommuner bör arbeta för att förenklar för ideella 

organisationer och tar upp en rad åtgärder utifrån de hinder som beskrivets 

och vad organisationer vill se för förändringar.  

” Kommuner och landsting bör utforma sin bidragsgivning till civilsamhället 

på ett sätt som utnyttjar de möjligheter som finns. Eventuella förändringar i 

bidragssystemen bör föregås av en analys av det lokala och regionala 

civilsamhällets behov i relation till kommunens önskemål om inriktning på 

samarbetet. Några utgångspunkter i analysen bör vara behovet av 

finansiering för verksamheter som går över flera delar av den kommunala 

organisationen, möjligheterna att tillmötesgå civilsamhällets önskemål om 

bättre planeringsförutsättningar samt behovet av ett tillfälligt stöd för nya 

organisationer” (SOU 2016:13, s. 334). 

Utredningen beskriver att många organisationer efterfrågar större inslag av 

friare organisationsbidrag. Utredningen menar att organisationsbidrag bör 

vara ett prioriterat sätt för offentliga aktörer på nationell, regional och 

kommunalnivå att ge ekonomiska förutsättningar för civilsamhället. 

Utredningen pekar särskilt på organisationsbidragets betydelse för 

civilsamhällets roll som röstbärare. 
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Samtidigt så menar utredningen att det är viktigt att även skapa stöd riktade 

till nya organisationer och organisationer som inte är så kapacitetsstarka. Här 

menar utredningen att projektstöd och liknande kan vara avgörande för 

organisationer att stärkas och utvecklas då de generellt har svårare att uppnå 

krav för organisationsbidrag. Ur det perspektivet menar utredningen att 

projektstöd är viktiga ur ett demokrati- och mångfaldsperspektiv. 

För att underlätta den administrativa bördan bör kommuner endast efterfråga 

dokument som är särskild motiverade utifrån den verksamhet som bidraget 

ska finansiera. Det är även viktigt att balansera bidragets storlek med 

omfattningen på de administrativa kraven och handlar t ex om att mindre 

bidrag har låga krav på redovisning. 

En annan kritik från organisationer är kortsiktigheten i den kommunala 

bidragsgivningen och att beslut fattas ett år i taget.  Det ettåriga kommunala 

budgetåret ges som en förklaring till detta. För att möta kritiken menar 

utredningen att kommuner bör överväga metoder som kan skapa mer 

långsiktiga förutsättningar för organisationer. Det kan exempelvis handla om 

att organisationer som beviljats bidrag kan räkna med fortsatt bidrag 

kommande år om det inte uppkommer nya omständigheter som förändrad 

ekonomisk ram för kommunen eller verksamheten inte uppnår uppsatta mål. 

Bättre planeringsmöjligheter kan även handla om ökad kontakt mellan 

förening och kommun där föreningar tidigt får information om ändrade 

förutsättningarna för stöd. 

Förenklingsarbetet innebär även enligt utredningen att kommuner bör arbeta 

för att regler ska vara överskådliga och enkla att förstå, att utveckla 

elektroniska tjänster, förkorta handläggningstider och arbeta för bra 

bemötande och information. Dessutom är det viktigt att kommunen 

motiverar avslag på ansökningar. 

Överenskommelser nationellt och i Skåne 

För att stärka samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn 

har särskilda överenskommelser tecknats. Överenskommelserna ska ge ett 

ramverk för hur den offentliga och den idéburna sektorn samverkar och 

förhåller sig till varandra. För att föreningsstöd i Osby kommun på ett bra 

sätt ska följa denna utveckling samt nationella och regionala riktlinjer 

utgör överenskommelserna ett viktigt perspektiv för denna översyn. 

Regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och 

Sveriges kommuner och landsting tog 2008 gemensamt fram och 

tecknade en överenskommelse om samverkan inom det sociala området. 

Syftet var att stärka den idéburna sektorn som röstbärare och skapa en 

plattform för samverkan.  Överenskommelsen bygger på sex principer som 

grund för samverkan: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, 

långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.  

2010 antecknade Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne som första 

region en överenskommelse om samverkan utifrån den nationella 

överenskommelsen och de sex  principerna. Överenskommelsen i Skåne 

syftar till att stärka samverkan och engagemang liksom att medverka till att 

stärka demokrati, öka delaktighet och minska utanförskap i Skåne.  
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Även många kommuner arbetar idag med att ta fram överenskommelser 

mellan kommunen och den idéburna sektorn på lokal nivå med utgångpunkt 

i den nationella överenskommelsen. Ett exempel är Kristianstad som antog 

en överenskommelse av detta slag i april i år.  

 Stöd på nationell och regional nivå 

Kulturstöd på nationell och regional nivå 

Kulturföreningar finansieras ofta från flera olika håll och på flera olika sätt. 

Möjligheterna till bidrag på olika nivåer och från olika instanser påverkar 

ofta varandra genom  exempelvis krav på medfinansiering och samarbeten. 

Därför att det viktigt att Osbys stöd till kulturföreningar korrelerar med 

riktlinjer som finns regionalt och nationellt. Stöd till kulturföreningar söks 

generellt för planerad verksamhet.  

Kulturrådet och Region Skåne är några viktiga bidragsgivare som ger olika 

former av stöd till kulturföreningar bland annat föreningar som är 

verksamma i Osby kommun. Kulturrådet prioriterar organisationer och 

projekt som även får finansiering från kommun/region och Region Skåne 

ställer krav på att föreningen även får stöd från kommun och/eller stat. 

Det finns även flera aktörer som ger stöd till enskilda lokalföreningar för 

renovering, till- och ombyggnad. Detta gäller framförallt 

hembygdsföreningar och bygdegårdsföreningar. Boverket är den enskilt 

största bidragsgivaren till bygdegårdar och ställer krav på kommunal 

medfinansiering. Även Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter ger 

olika former av investerings- och renoveringsstöd. Generellt så ställs det 

krav på kommunal medfinansiering.  

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet på nationell och regional nivå 

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och närmare 90 procent av 

Sveriges barn och unga har någon gång varit medlem i en idrottsförening 

under sin uppväxt. Föreningsidrotten har dock minskat under 2000-talet vad 

gäller deltagande och medlemskap bland barn och unga mellan 7 och 20 år.  

Både stat och kommuner har reagerat på minskningen. Riksidrottsförbundet 

höjde 2014 åldersgränsen för det lokala aktivitetsstödet från 20 till 25 år som 

en reaktion på detta. Även statens stöd till idrotten har ökat kraftigt under 

2000-talet och mer än tredubblats på 10 år. Den absolut största delen av 

pengarna går till verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt 

bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet. Där ingår bland annat det 

statliga lokala aktivitetsstödet. Idag är det statliga aktivitetsstödet högre än 

det kommunala aktivitetsstödet i de flesta kommuner.  

LOK-stödet 

Statligt lokalt aktivitetsstöd, förkortat LOK, fördelas till föreningar på 

lokalnivå som är anslutna till ett specialidrottsförbund ansluten till 

Riksidrottsförbundet (RF). Syftet är att stötta idrottslig föreningsverksamhet 

för barn mellan 7-25 år.  
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LOK-stödet är uppdelat i ett deltagarstöd och ett ledarstöd. Deltagarstödet 

ges för deltagare mellan 7 och 25 år och för personer med 

funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare ska vara 

medlemmar i föreningen men undantag görs ifall aktiviteten är genomförd i 

rekryteringssyfte. Det statliga LOK-stödet ligger idag på 8 kr per deltagare 

och ett ledarstöd på 2 kr per gruppaktivitet med ytterligare 6kr per 

gruppaktivitet om det är mer än en ledare. Deltagare får endast ingå i en 

gruppaktivitet per SF-idrott och veckodag. 

En stödberättigad aktivitet ska pågå minst 60 minuter och bestå av minst tre 

och högst 30 övriga deltagare. Aktiviteten ska ledas av minst en ledare över 

13 år som är utsedd av föreningen och är medlem i föreningen. Aktiviteten 

ska ha en gemensam samling och avslutning.   

LOK-stödet fungerar ofta som en mall för kommunalt stöd till 

idrottsföreningar och idag har en majoritet av Sveriges kommuner någon 

form av aktivitetsstöd. 

Stöd till idrotts- och fritidsanläggningar 

Riksidrottsförbundet har även ett särskilt stöd till anläggningar och 

idrottsmiljöer som föreningar kan söka för att skapa nya aktivitetsytor och 

idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stöd kan även sökas för att 

tillgänglighetsanpassningar, säkerhetsprojekt och energi- och 

miljöförbättringar. För att söka stödet ska anläggningen ägas eller disponeras 

i sin helhet av föreningen i minst 3 år och minst 10 år för 

investeringskostnader som överstiger 400 000 kronor. Föreningar som söker 

måste bifoga äganderättshandlingar eller arrende-/nyttjanderättsavtal i minst 

3 eller 10 år framåt i tiden.  

Även Arvsfonden ger lokalstöd till föreningar som vill bygga om, bygga till 

eller skapa något nytt i samband med att utveckla verksamheten och starta 

nya verksamheter. Kraven är bland annat att målgruppen ska vara 

involverade i projektet och att verksamheten är nyskapande och inte är en del 

av den vanliga verksamheten. Lokalstödet tar hänsyn till samarbetspartners 

som kommunen och möjligheten för projektet att försätta på sikt. 

Arvsfonden ställer krav på att alla föreningar som får lokalstöd förbinder sig 

att driva verksamheten i minst tio år.  

Stöd till ungdomsorganisationer 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor (MUCF) ger stöd till 

föreningsliv, kommuner och internationella samarbeten. Stödet till 

föreningar ges till barn- och ungdomsorganisationer, etniska föreningar, 

HBTQ-organisationer och kvinnors organisering. För dessa finns ett 

verksamhetsstöd som söks en gång per år och baseras på antal medlemmar 

och lokalavdelningar. Det finns även projektbidrag och andra stöd som kan 

sökas av andra typer av föreningar, kommuner med mera. 

Kraven för de olika organisationerna skiljer sig åt men gemensamt är att 

organisationerna ska vara demokratiskt uppbyggda och följa demokratins 

idéer, att medlemskap är frivilligt och att organisationerna ska vara 

regionala/nationella. Stödet till barn- och ungdomsorganisationer syftar till 
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att stödja ungas självständiga organisering och inflytande i samhället. MUCF 

ställer krav på storlek och spridning på organisationen samt krav på att minst 

60 procent av medlemmarna är mellan 7 och 25 år.  

Region Skåne har en rad bidrag till föreningar däribland verksamhetsbidrag 

till ungdomsorganisationer. Syftet med bidrag är att främja barns och 

ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet mellan könen och jämlikhet 

mellan olika ungdomsgrupper. Föreningar med minst 300 medlemmar 

mellan 7 och 25 år som finns i minst sex kommuner i Skåne kan söka 

bidraget samt kunna redovisa minst 150 regionala deltagardagar. 

 Stöd till andra delar av civilsamhället 

Idag har många kommuner ett stöd riktade till alternativa sätt att organisera 

sig, framförallt för unga. Tanken är att unga ensamma eller i grupp ska 

kunna söka stöd för egeninitierade projekt och aktiviteter utanför 

föreningslivet. Ofta ges stödet till aktiviteter av engångskaraktär och 

bidragen ligger på en relativt låg nivå.  

Hässleholm har något som kallas ungdomschecken som personer mellan 13-

25 år kan söka för korta och tidsbegränsade kulturarrangemang eller 

kulturprojekt. Kraven är att projektet ska vara offentligt och riktat mot unga. 

Pengarna redovisas efter projektet genom att fylla i en blankett och lämna in 

alla kvitton och fakturor. I Svedala finns ett liknande stöd där sökande får 

motionera via elevråden till kommunens ungdomsparlament som sedan fattar 

beslut.  

 Röster från civilsamhället 

För att möta föreningars behov och förutsättningar har röster och 

erfarenheter från representanter för föreningslivet på nationell och 

regionalnivå hämtats in. Skåneidrotten som är Riksidrottsförbundets 

regionala organisation och som arbetar för att stödja och utveckla regionens 

idrottande har varit en viktig aktör att inhämta kunskap och synpunkter från. 

Men även rekommendationer och rapporterna från andra ideella organisterna 

och nationella samlingsorganisationer har tagits in som en del av översynen.  

Skåneidrotten 

Stödet till föreningar och speciellt idrottsföreningar har sett likadant ut sedan 

lång tid tillbaka och är idag generellt inte anpassat till dagens föreningsliv. 

Skåneidrotten anser därför att det i kommunerna är viktigt att se över 

bidragsregler och stödsystem. 

Skåneidrotten menar att det är det viktigt att kommuner tar ställning till 

syftet med stöd till föreningar och hur kommunen betraktar och förhåller sig 

till föreningslivet. Skåneidrotten menar att många kommuner antingen aldrig 

reflekterar över detta och därmed inte kan använda stödet, eller ser 

föreningar enbart som utövare av tjänster som kommuner kan använda.  

Föreningar bör istället enligt Skåneidrotten ses som självständiga och 

oberoende gentemot kommunen som utgår från medlemmarna och styrs av 

föreningens egna målsättningar och syften. Detta gynnar ett starkt och 
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levande föreningsliv som skapar mervärden för medlemmar, bidrar till ökad 

delaktighet och samhällsutveckling. Det är viktigt att ge föreningarna 

möjlighet att verka utifrån sina egna förutsättningar och mål. Därför är det 

enligt Skåneidrotten viktigt att det finns ett bra grundstöd riktat till 

föreningslivet som kommunen inte styr alltför mycket. 

Skåneidrotten är kritisk till att kommuner ställer många krav kring stöd till 

föreningar och i allt större utsträckning styr bidragen. De menar att i många 

kommuner ställs krav på policys som varje förening måste ha för att bli 

stödberättigad utan att ta hänsyn till den specifika föreningens 

förutsättningar eller verksamhet. Detta innebär att policys snarare bli tomma 

dokument som föreningarna måste ta fram men sedan faktiskt inte arbetar 

efter. Skåneidrotten vill istället att kommuner tittar på idrotten vill, 

idrottsrörelsens framtidsdokument, som en grund för värdegrundsarbetet och 

utveckling. Idrotten vill är redan ett aktivt dokument som föreningar arbetar 

utifrån. 

Skåneidrotten poängterar värdet av ett bra samarbete mellan förening och 

kommun, liksom mellan föreningar. Samarbeta möjliggör att hitta lösningar 

tillsammans. Kommunen bör arbeta för att skapa möten och nätverk inom 

det lokala föreningslivet för att föreningar ska kunna stötta varandra, utnyttja 

varandras styrkor och dela resurser.  

Gällande aktivitetsstödet ser Skåneidrotten att stödet har sina fördelar men är 

samtidigt kantigt och tar inte hänsyn till föreningars olikheter, olika 

fortsättningar och olika värden. Det är viktigt att satsa på bredden i utbudet 

och därmed även satsa på de mindre föreningarna, eller de föreningar som 

ofta har tuffare ekonomiska fortsättningar. På så sätt finns bättre möjligheter 

att aktivera fler barn och unga. Kommunen bör då överväga ett mer 

bedömningsbaserat aktivitetsstöd liksom att fördelning av stöd sker i närmre 

dialog med föreningar.  

Andra organisationer 

LSU som samlar Sveriges ungdomsorganisationer skrev 2012 en rapport om 

kommuners stöd till ungdomsorganisationer och lämnade i samband med 

undersökningen rekommendationer för hur kommuner kan tänka för att 

stötta ungdomsorganisationer. 

Undersökningen pekar på att många kommuner saknar stöd till 

ungdomsföreningar och att en stor del av stöden utgår från idrottsföreningar, 

t ex  krav på att tillhöra en riksorganisation och definitionen av 

deltagartillfälle. Detta innebär att villkoren inte alltid är anpassade för hur 

ungdomsorganisationer fungerar och verkar, och att de har svårare att få 

stöd.  LSU pekar också på vikten att ha ett tydligt, uttalat syfte med 

föreningsstöd. Tydliga syften utgör grunden för at kunna formulera krav och 

bygga upp rimliga förutsättningar för ungdomsföreningars verksamhet samt 

för att verksamheten ska prioriteras. 

LSU uppmuntra kommuner att utveckla ett separat stöd för ungas 

organisering och att utveckla starka, transparanta och förutsägbara stöd. 

Utöver de uppmuntrar LSU att använda den nationella definitionen av 

ungdom alltså 7-25 år.  
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Sverok är Sveriges största ungdomsorganisation och samlar intresserade av 

alla typer av spel. Sverok beskriver hinder i bidragsgivning för 

spelföreningar och unga i föreningslivet generellt. Sverok efterlyser 

bidragsregler som är rimligare, tydligare och mer rättvisa. De lyfter 

exempelvis att sporthallar inte kan vara den enda typen av lokaler som får 

bidrag. Ett annat exempel är att längre men färre aktiviteter tydligt 

missgynnas i många stödsystem på kommunal nivå i förmån för korta men 

många aktiviteter. Slutligen menar Sverok att det är oerhört viktigt att 

bidragsreglerna är tydliga och enkla att förstå både för ungdomar och 

personer utan tidigare föreningserfarenhet. 

Forum är en intresseorganisation som samlar civilsamhälles organisationer 

med social inriktning. Forum riktar kritik mot att en stor del av 

föreningslivets finansiering baseras på projektstöd. Forum menar att detta 

inte ger en trygg grundfinansiering för organisationer att kunna utvecklas 

och vara innovativa. En ytterligare kritik är att finansieringen till 

civilsamhället delas upp i allt mindre delar där föreningar för att få stöd för 

sin verksamhet ska passa in i en viss tårtbit, det kan t ex vara idrott, anti-

rasism eller jämställdhet. Forum menar att föreningslivet inte ser ut så utan 

att en stor del av föreningarna har en bredare verksamhet. 

Rädda barnen genomförde 2013 en kartläggning av kommuners arbete mot 

kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten. Rädda 

barnen pekar på sambandet mellan politiska beslut i värdegrundsfrågor och 

hur aktivt kommunen arbetar med och vilka krav som ställs kring stöd till 

idrottsföreningar. Rädda Barnen menar därför att kommuner bör ta politiska 

beslut och ha mål i värdegrundsfrågor för att på så sätt stärka sitt arbete mot 

kränkande behandling, diskriminering och utanförskap. En tydlig del i detta 

är att ställa krav vid bidragsgivning. 

 Regler för momsersättning och lagen om offentlig upphandling 

Osby kommun har idag ett särskilt system för fakturahantering åt föreningar 

som driver anläggningar som helt eller delvis ägs av kommunen. Systemet 

möjliggör för föreningar att undvika att betala moms då kommunen kan få 

ersättning för moms och på så sätt minskar föreningens driftkostnader. 

Systemet har växt fram under andra regler och förhållanden och det är viktigt 

att se över systemet så att det är i linje med nuvarande regler. 

För att en kommun ska ha rätt till ersättning för ingående moms ska 

ersättningen avse kommunens egen ingående moms och avse momsfri 

verksamhet. Enligt Skatteverket innebär detta att det är kommunen som ska 

ha förvärvat den vara eller tjänst som kommunen begär ersättning för. Det 

krävs alltså att det är kommunen som är avtalspart och betalningsansvarig 

gentemot säljaren. Dessutom måste kommunen äga den lokal eller 

anläggning som avses i de fall det rör driftkostnader. 

Då kommunen måste förvärva varan eller tjänsten för att vara berättigad 

momsersättning innebär det att kommunen vid fakturahanteringen åt 

föreningar omfattas av lagen om offentlig upphandling på samma sätt som 

för alla andra inköp. Alltså måste även de inköp som görs i samband med 

föreningars drift följa regler för upphandling, ramavtal och liknande. 
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4 Exempel från andra kommuner 

Som en del av översynen har översyner av föreningsstöd från andra 

kommuner hämtats in och studiebesök och samtal med andra kommuner 

genomförts för att inhämta goda exempel och erfarenheter. Studiebesöken 

har i första hand genomförts till kommuner som nyligen genomfört en egen 

översyn och förändringar av föreningsstöd. 

 Östra Göinge kommun 

Östra Göinge arbetade nyligen fram nya bidragsregler. Målet var att ta fram 

ett nytt stödsystem som tydligare prioriterade barn och unga, som var enkelt 

för föreningar och i högre grad gav föreningar frihet att styra hur bidragen 

används. 

Tidigare fanns 10-15 bidrag för föreningar med verksamhet för barn och 

unga medan i det nya stödsystemet endast finns 4 olika kontanta stödformer. 

Genom att skala ner antal bidrag var målet att ge föreningar större 

möjligheten att själva styra hur bidragen används så att föreningarna är de 

som styr sin verksamhet och ekonomi. I det nya stödsystemet finns att 

aktivitetsstöd, driftstöd, utbildningsstöd och arrangemangsstöd. En stor 

skillnad var att åldersgränsen sänktes från 25 till 20 och att aktivitetsstödet 

gick från att vara baserat på aktivitetstillfällen till deltagartillfällen.   

I samband med att de nya bidragsreglerna infördes försvann nolltaxan i 

kommunen lokaler. Förändringen gjordes för att systemet skulle bli mer 

rättvist i förhållande till föreningar med egna lokaler, för att signalera att 

lokalerna faktiskt är ett föreningsstöd och få bort överbokningen av lokaler. 

Pengarna som nu kommer in via bokningen skjutsas sedan in i 

bidragsystemet och fördelas mellan alla föreningar. Detta är ytterligare ett 

sätt att stötta föreningar som har egna lokaler.  

Östra Göinge har infört krav på drogpolicy och infört krav på att 

föreningarna ska följa idrottens vill målsättningar (bland annat arbeta för 

jämställdhet och för integration). Kraven är framförallt en signal om hur 

föreningar ska arbeta. 

 Örkelljunga kommun 

Örkelljunga arbetade för något år sedan fram ett nytt stödsystem. Målet var 

att ta fram ett ramverk som var mer rättvist med tydliga krav och som bättre 

riktade bidrag till de prioriterade grupperna (barn och unga, pensionärer samt 

personer med funktionsnedsättningar). 

Den stora förändringen var att ändra åldersintervallet för bidragsberättigad 

verksamhet ändrades från 4-25 till 1-19. Örkelljunga ändrade även så att 

religiösa föreningar inte längre kunde få bidrag för verksamhet kopplade till 

tro och religion, dock för fritidsverksamhet. Kommunen införde krav på en 

likabehandlingspolicy för alla föreningar som söker bidrag eller vill hyra 

lokaler.  

Örkelljunga har ett stort antal bidrag till föreningar för att kunna stötta olika 

typer av föreningar liksom prioriterade grupper och områden.  Samtliga 
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bidrag utom kulturbidraget kan sökas av föreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och 

verksamhet för pensionärer. Andra typer av föreningar kan söka 

arrangemangsbidrag, lovbidrag och bidrag till nämndens förfogande.  

Partnerskapsbidraget är ett populärt bidrag där föreningen söker pengar för 

material för ombyggnation men står för arbetet själva (ideellt) . Även 

arrangemangsbidraget är ett populärt bidrag som söks av många föreningar. 

Tidigare fick föreningar med egna lokaler ett bidrag som antingen baserades 

på 80 procent av driftkostnaden eller en viss summa gånger antal 

sammankomster (den lägre summan valdes). Nu har ett mer flexibelt system 

införts. Det är i högre grad en bedömningsfråga och utgår från både 

kostnader och sammankomster där handläggare gör en övergripande 

bedömning på driftbidragets storlek. Upplevs positivt att systemet är mer 

flexibelt även om det kräver mer av tjänstemännen.  

Örkelljunga har även tagit fram ett dokument som förtydligar hur tider 

fördelas i lokaler och anläggningar och vilka grupper och aktiviteter som 

prioriteras. Detta är ett bra stöd i kultur och fritidsförvaltningens arbete 

speciellt i de hallar och anläggningar som används till arrangemang och 

event som på olika sätt försvårar lokalbokningen. 

 Sjöbo kommun 

Sjöbo kommun arbetade för ett par år sedan fram ett nytt stödsystem där de 

lämnade ett dialogbaserat system för alla föreningar till att dela på 

kulturföreningar och idrott- och ungdomsföreningar. Sjöbos tidigare system 

gav föreningar samma bidrag år efter år trots att föreningen och dess 

verksamhet förändrades. Det saknades tydliga regler då en stor del av 

bidragsreglerna arbetats fram efterhand.  

Kulturföreningar fortsätter få stöd utifrån en dialogmodell men med 

tydligare riktlinjer och genom en samlad stödform. Stöd till idrotts- och 

ungdomsföreningar har ändrats för att bli tydligare och bättre ta hänsyn till 

verksamheters omfattning och inriktning. Det nya stödsystemet består av tre 

delar: verksamhetsstöd, anläggnings- och driftstöd samt arrangemangs- och 

utvecklingsstöd.  

Verksamhetsstödet utgörs av aktivitetsstöd och kulturstöd. Stödet har 

arbetats fram för att vara öppet och flexibelt så att många olika verksamheter 

och föreningar kan söka. Fokus ska ligga på verksamhet och inte typ av 

förening. Anläggnings- och driftstödet innebär att kommunen har en nolltaxa 

för föreningar i kommunens lokaler/anläggningar. För föreningar som driver, 

hyr eller äger anläggningar finns ett anläggnings- och driftstöd. Föreningar 

som har mer än 400 deltagartillfällen/år kan få upp till 90 procent av 

kostanden i bidrag medan föreningar som inte uppnår detta högst kan få 30 

procent av kostnaderna. Tanken är att knyta driftstödet närmre till 

föreningens verksamhet så att omfattning påverkar stödet. 

Arrangemangs- och utvecklingsstöd kan sökas av alla föreningar som 

uppfyller grundkraven (alltså inte enbart, kultur-, idrotts- och 

ungdomsföreningar). Utvecklingsstödet riktar sig till nyskapande och 
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utvecklande satsningar. Utvecklingsstödet är även ett sätt att stötta nya 

föreningar och verksamheter. Stödet kan alltså gå till sådant som hyra som 

annars faller under andra stödformer. Föreningarna kan sedan succesivt bli 

en del av det ordinarie stödsystemet.  

Sjöbo införde även ett socialt bokslut där föreningar beskriver hur de arbetat 

med ett antal prioriterade områden ( t ex drogförebyggande och 

jämställdhet). Det är ett sätt att öka insynen i föreningar och upptäcka 

föreningar som begår större fel t ex saknar drogpolicy.  

 Västerås kommun 

Västerås har idag ett stödsystem som utgår från två föreningskategorier, 

idrottsföreningar och fritids- och kulturföreningar. Systemet kombinerar ett 

kvantitativt stödsystem som ska vara enkelt och tydligt med ett kvalitativt 

stöd för att bättra gynna en mångfald av föreningar. 

Stödet till idrottsföreningar består av tre delar där två är normbaserade och 

den sista är en bedömningsdel. Den första delen är ett grundstöd som baseras 

på antal aktiva medlemmar i åldern 7-20. Den andra delen baseras på 

verksamhetens omfattning i form av ett aktivitetsstöd utifrån antal 

deltagartillfällen. Den sista delen baseras på verksamhetens innehåll och 

inriktning. Denna del av stödet beviljats utifrån särskilda parametrar som kan 

förändras över tid och bestäms av nämnden. Det kan handla om sådant som 

omfattning av utåtriktad verksamhet, jämställdhetsarbete och verksamhet 

som är generations överbryggande.  

För den andra kategorin, fritids- och kulturföreningar, ingår föreningar med 

barn- och ungdomsverksamhet som inte är medlemmar i riksidrottsförbundet 

och kulturföreningar. Stödet utgår som ett verksamhetsbidrag och bedöms 

utifrån antagna parametrar t ex nyskapande och möten mellan kulturer. 

Stödet baseras på planerad verksamhet. 

Utöver detta finns ett projekt- och arrangemangsstöd som samtliga 

föreningar kan söka liksom andra aktörer och grupperingar. För de 

föreningar som får bidrag på över 100 000 kronor upprättas ett- eller tvåårigt 

åtagande.  

 Helsingborg kommun 

Helsingborg håller nu på att implementera ett nytt stödsystem till kultur 

inom civilsamhället som antogs i januari 2016. Det tidigare regelverket var 

gammalt, saknade ett helhetsgrepp och olika stöd hade lagt på allteftersom.  

Utredningen visade att många föreningar saknade ett långsiktigt och mer 

stabilt verksamhetsstöd. Utredningen visade även att många föreningar 

efterfrågade andra former av stöd än det kontanta stödet så som coachning, 

hjälp med nätverk och kontakter, marknadsföring och utbildningar.  

Resultaten blev ett övergripande gemensamt regelverk för alla föreningar 

och stödformer inom kultur, ett tydligt syfte med stödet och att stödet både 

skulle riktas mot både föreningsliv och det fria kulturlivet. Systemet är idag 

mer flexibelt och öppet för fler aktörer än föreningar. 
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Det nya stödsystemet är indelat i tre delar: kulturstöd, stöd till kulturarv och 

stöd till studieförbund. Alla föreningar som får verksamhetsstöd träffar 

kommunen och diskuterar verksamheten och ansökan. Kommunen träffar 

även nästan alla som söker arrangemangsbidrag. Detta är en stor skillnad 

mot fritidsdelen där allting söks efter bestämda krav och mått. Bedömningen 

bygger på det övergripande syftet och hur ansökan i fråga uppfyller detta,  

t ex hur föreningen bidrar till en mångfald bland kulturutbudet. 

Bedömningen skapar stora möjligheter till flexibilitet. 

På fritidssidan i Helsingborg finns stöd till ungdoms-, pensionärs-, invandra- 

och handikapporganisationer samt ett startbidrag. Bidragen baseras generellt 

på medlemstal och antal sammankomster. 

 Lunds kommun 

Lund genomförde nyligen en omfattande översyn och omarbetning av 

bidragsystemet för föreningar inom kultur och fritid. Målet var att skapa ett 

system som möter ett mer mångfacetterat samhälle, som är flexibelt och kan 

utvecklas i takt med snabba samhällsförändringar. Fokus i systemet ska ligga 

på verksamhet snarare än vilken förening eller annan aktör som står bakom 

verksamheten.  

Lunds nya system bygger på fyra teman. Dessa är stöd till föreningar med 

verksamhet för barn, stöd för ungas egen organisering, stöd till publika 

arrangemang och stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter. 

Utöver detta finns ytterligare ett antal bidrag t ex uppdragsstöd och 

evenemangsbidrag samt särskilda, tidsbegränsade insatser som exempelvis 

projektbidrag riktade till verksamheter för flyktingar.  

Det nya stödet för ungas egen organisering där ett verksamhetsstöd och ett 

projektstöd ges till föreningar som drivs för och av unga med krav på andel 

unga bland medlemmar, styrelse och verksamhetens inriktning. 

Motivationen bakom den nya bidragsformen är att många föreningar för 

unga tidigare hade svårt att uppfylla kriterierna för det kommunala lokala 

aktivitetsstödet (t ex spelföreningar, politiska ungdomsförbund, LAN-

förening mm). Stöd till folkbildning och lika rättigheter och möjligheter, 

omfattar utöver studieförbund stöd till organisatoriskt arbete för lika 

rättigheter och möjligheter, bland annat invandrar- och pensionärsföreningar.  

I Lunds nya stödsystem finns en betydligt starkare betoning på 

värdegrundsarbete där en gemensam värdegrund tagits fram för samtliga 

bidragsformer. Värdegrunden pekar ut fem områden som är särskilt viktiga 

(jämlikhet och jämställdhet, delaktighet och inflytande, inkludering, 

ekologisk hållbarhet och drogförebyggandeförhållningssätt). Tanken är att 

kommunen och föreningar tillsammans ska arbeta med värdegrunden och att 

föreningar som söker bidrag väljer ett eller flera områden att arbeta med. 

Målet är synliggöra och stimulera värdegrundsarbetet.  
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5 Nuläge Osby kommun 

 Nuvarande stödformer 

I Osby kommun ges idag stöd till föreningar med barn och 

ungdomsverksamhet, kulturföreningar, handikappföreningar och föreningar 

som driver samlingslokaler. För andra målgrupper och föreningar saknas 

stöd.  

Följande stödformer finns idag inom kultur och fritid: 

 Föreningsbidrag kultur beviljas till kulturföreningar med utåtriktad 

verksamhet som bidrar till ett brett kulturutbud i hela kommunen. 

 Bidrag till samlingslokaler ges till föreningar som driver en 

samlingslokal som skapar en gemensam lokal för aktiviteter för 

bygden.  

 Föreningsinvesteringar beviljas till olika former av investeringar, 

akuta kostnader och tillfälliga insatser. Stödet söks direkt av 

Kommunstyrelsen. 

 Fritidsföreningar innebär stöd till föreningar med verksamhet för 

barn och unga och personer med funktionsvariationer.  

 Drift och lokalbidrag ges till föreningar som driver, hyr eller äger 

en egen lokal.  

 Särskilt stöd till Immelns fiskevård och Bowlinghallen i Osby 

I listan ovan ingår inte det stöd till föreningar som finns i subventionerade 

lokaler och anläggningar. Det indirekta stödet i subventionerade lokaler och 

anläggningar för föreningar och andra utgör ett betydligt större stöd än det 

samlade kontanta stödet till föreningar. Kultur och fritids indirekta stöd 

genom marknadsföring, service och liknande ingår inte heller. Stödet till 

studieförbund är inte inkluderat då det inte är en del av översynen. 

Stödet till fritidsföreningar är uppdelat i ett grundbidrag, startbidrag, 

aktivitetsbidrag och administrationsbidrag för handikapporganisationer. 

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan de olika stöden. 

Kulturföreningsstöd; 551 000

Samlingslokaler; 
1 750 000

Fritidsföreningar; 950 000

Lokalbidrag; 
862 700

Immelns fiskevård; 
15 000

Bowlinghall; 757 000

Föreningsinvesteringar; 500 000
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Stöd till kulturföreningar 

Diagrammet nedan visar fördelningen av bidrag uttryckt i tusen kronor (tkr) 

till kulturföreningar 2015.  

Kulturstödet utgår som ett verksamhetsstöd till planerad verksamhet och 

ansökningar bedömds utifrån hur väl verksamheten stämmer överens med 

villkor och syfte med stödet.  

Utöver stödet till verksamhet stöttas kulturföreningar genom tillgång till 

lokaler för arrangemang och verksamhet. Ett särskilt hyresstöd ges till Osby 

vävförening som inte utgår som en del av kulturstödet ovan.  

Stöd till kulturföreningar  

  Beviljat för 2016 

Föreningen Loshultsutveckling 3 000 

Konsertföreningen 60 000 

Osby vävförening 2 000 

Kulturföreningen Lagunen 10 000 

Riksteatern Osby  255 000 

Snaphanekören 5 000 

Sydöstra Örkeneds byalag 6 000 

Örkeneds föreläsningsförening 5 000 

Kuppmakarna 10 000 

Osby Hembygdsförening 30 000 

 Nybygdens byalag 9 000  

Loshults hembygdsförening 9 000 

Byalaget Wisseltoftas vänner 8 000 

Blåslaget 20 000 

Örkeneds Hembygdsförening 20 000 

Svarta Bergen 25 000 

  

Totalt 477 000 

 

Ungdomsförening; 10

Musikförening; 85

Hembygdsföre
ning; 84

Byalag; 26

Teaterförening
; 265

Övrigt; 7
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Det finns en stor bredd bland de föreningar som söker kulturstöd. Stödet ges 

till arrangörsföreningar och föreningar med programverksamhet, 

hembygdsföreningar och byalag, musikföreningar och flera andra. Stödet ges 

till föreningarnas utåtriktade verksamhet och syftar till att främja ett brett 

kulturutbud. Det innebär att föreningar som snarare fokuserar på 

kulturutövande har svårare att få stöd utifrån nuvarande regler.  

Nära häften av stödet till kulturföreningar går till Osby Riksteater. 

Föreningen har en omfattande teaterverksamhet riktad till allmänheten och 

omfattande skolteaterverksamhet. Föreningen arrangerar runt 40 

föreställningar per år. Skolteatern utgör ungefär hälften av föreningens 

verksamhet. Föreningen tar ansvar för skolteatern i kommun som finansieras 

genom föreningsstöd.   

Stöd till samlingslokaler 

2016 delades 1 750 000 kronor ut i bidrag till samlingslokaler. Den absolut 

största delen, 80 procent, gick till medborgarhusföreningen i Osby som 

driver Borgen. Även Lönsboda Folketshus och Park fick ett större bidrag på 

278 000 kronor. Övriga föreningar som fick stöd är byalag, 

bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar. 

Bidraget  ges till samlingslokaler med syfte att bygden ska ha en gemensam 

lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i 

samlingslokalen. Utöver detta finns inga riktlinjer för bidraget. Det finns 

ingen information på hemsida eller liknande för föreningar att ta del av utan 

bidragets söks av föreningar som beviljats bidraget under flera år och som på 

så sätt vet att möjligheten finns. Det är samma föreningar som sökt de 

senaste åren och ungefär samma belopp har betalats ut till varje förening. 

Byalag, hem- och bygdegårdsföreningar söker idag både stöd för 

samlingslokaler och kulturstödet. En del föreningar söker båda stöden medan 

andra föreningar endast söker ett av stöden. Detta beror framförallt att 

föreningar som inte har en egen lokal inte söker stöd till samlingslokaler, 

men det finns även föreningar som hade kunnat söka båda stöden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlingslokaler 
  Beviljat för 2016 

Lönsboda Folkets hus och parkförening 278 000 

Medborgarhusföreningen 1 400 000 

Ekeröds Byalag 7000 

Kylens Bygdegårdsförening 7000 

Nybygdens byalag 7000 

Sydöstra Örkeneds byalag 10 000 

Vesljunga Bygdegårdsförening 7000 

Visseltofta HBF 20 000 

Örkeneds Norra Bygdegårdsförening 7000 

Örkeneds JUFs bygdegårdsförening 7000 

    

Totalt 1 750 000 
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Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga samt personer 

med funktionsnedsättning 

Riktlinjer för föreningsstöd till föreningar med verksamhet för barn och unga 

5-20 år togs fram i början av 90-talet. Det finns ett grundstöd, ett 

aktivitetsstöd baserat på antal genomförda deltagartillfällen, ett lokalstöd 

som baseras på typ och storlek av lokalen/anläggningen efter antagna 

riktlinjer samt ett administrationsstöd till handikappföreningar som baseras 

på antal medlemmar. 

Osby kommun gav 2015 9 kronor och 2016 8 kronor per deltagartillfälle 

vilket är något högre än riksgenomsnittet som ligger på 7 kronor. 

(Riksidrottsförbundet 2014).  

Grundstödet kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och unga 5-

20 år och söks av 35 olika föreningar som även söker aktivitetsstödet.  

Mellan två och fyra föreningar har sökt och beviljats grundbidrag de senaste 

åren som inte också söker aktivitetsstöd. 

Administrationsstödet har de två senaste åren söks och beviljats till sju 

föreningar. Stödet består av ett grundstöd på 1000 kronor liksom 50 kronor 

per medlem bosatt i Osby kommun. 

Administrationsstöd Handikappföreningar  

  Beviljat för  

2015 

Beviljat för 

2016 

Psoriasisföreningen Göinge lokalavdelning 2 350 2 450 

FUB  3 500 - 

Osby Reumatikerförening 4 800 3 950 

SRF Synskadades förening 2 200 2 050 

Osby-Östra Göinge Demensförening 2 500 2 150 

Mag- och tarmföreningen i Skåne 1 450 1 350 

HRF 5 400 5 400 

RTP Nordskåne - 1 300 

 Bk Kul  - 2 350 

   

Totalt 22 200 19 700 

  

Lokalstöd; 
862 700

Aktivitetsstöd; 
845 000

Administrationsstöd 
Handikappsföreninngar; 

50 000

Grundstöd; 
35 000
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  Deltagartillfällen  

2015 

Aktivitetsbidrag 

2015 

Budo Academy 2 668 24 016 

Con Brio 1 077 9 700 

Filadelfiaförsamlingen 1 633 14 636 

Friluftsfrämjandet Osby 273 2 465 

IFK Osby 25 189 226 331 

IBK Osby 3 718 33 281 

Lönsboda PSK 910 8 171 

GoIF 5 637 50 632 

Lönsboda innebandyklubb 5 450 48 791 

Lönsboda simsällskap  2205 19 778 

Ma Aerobics 144 1 304 

NIF 825 7 397 

Ok Gynge 408 3 661 

Osby atlet och brottarklubb 461 4 139 

Osby bowlingsällskap 773 6 929 

Osby boxningsklubb 978 8 765 

Osby Ishockeyklubb 8 205 73 379 

Osby Konståkningsklubb 8 443 75 595 

Osby Ryttarförening 1 172 10 542 

Osby Scoutkår 608 5 460 

Osby Simsällskap 12 019 107 623 

Osby Skytteförening 84 768 

Osby SMU 176 1 590 

Osby Tennisklubb 572 5 098 

Osby Thai/kickboxningsklubb 4 906 44 018 

Osby Ungdomsbrandkår 79 725 

SDK Dykex 408 3 656 

Strömborgs IF 242 2 148 

Treby idrottsförening 3 372 30 383 

Wisseltofta IF 1 348 12 156 

Visseltofta föräldraförening 80 737 

   

Totalt 

 

94 063 843 874 

 

Lokal- och driftstöd 

I dagsläget finns ett lokal- och driftstöd till föreningar som äger, hyr eller 

driver egna lokaler och anläggningar. Stödet baseras på antagna riktlinjer 

som utgår från storlek och typ av anläggning. Tabellen nedan visar de 

föreningar som beviljats drift- och lokalstöd 2015 och 2016. 2016 beviljades 

driftstöd till 22 föreningar.  

Enligt Riksidrottsförbundets kommunundersökning från 2014 så ges i 

genomsnitt 76 kronor per invånare i driftbidrag till föreningar. För Osby 

kommun är motsvarande siffra 66 kronor för 2015 och 2016. Osby kommun 

ger alltså mindre i driftstöd än genomsnittet samtidigt som Osby kommun 
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har relativt många föreningsdrivna anläggningar. Generellt har 

landsbygdskommuner fler föreningsdrivna anläggningar och ger därmed ofta 

mer driftstöd per invånare, medan storstadskommuner i högre grad driver 

fritidsanläggningar och idrottsplatser i egen regi.  

Den största andelen av driftstödet, ca 70 procent, ges idag till 

fotbollsföreningar som driver idrottsplatser runt om i kommunen. Samma 

fotbollsföreningar stod 2015 för 38 procent av deltagartillfällena för personer 

mellan 7-20 år. I Killeberg och Visseltofta är fotbollsföreningarna de enda 

idrottsföreningarna med verksamhet för barn och unga. Fotbollsföreningarna 

uppskattningar själva att driftstödet idag täcker omkring 30 procent av 

driftkostnaderna när momsen undantas. Om föreningarna även skulle betala 

moms skulle kostnaderna kopplade till drift generellt öka med 25 procent.   

Föreningar som äger eller driver kommunalägda anläggningar utgör en stor 

del av Osbys föreningsliv och idag sker ungefär hälften av deltagartillfällen 

för personer mellan 7-20 år på föreningsdrivna anläggningar.  

  

Drift- och lokalstöd Utbetalt 

2015 

Utbetalt  

2016 

Budo Academy/Hogosha 12 868 13 322 

Filadelfiaförsamlingen 15 846 16 405 

Friluftsfrämjandet Osby 9 857 10 205 

IFK Osby 175 707 192 233 

Lönsboda PSK 19 168 19 844 

Lönsboda GIF 141 206 135 516 

Ok Gynge 11 364 11 765 

Osby Bowlingsällskap 5760 5 760 

Osby Ryttarförening 44 163 43 598 

Osby Scoutkår 16 799 17 392 

Osby Skyttesällskap 9 932 10 283 

Osby SMU 14 124 14 622 

Osby Tennisklubb 26 943 27 893 

Osby Thai/Kickboxningsklubb 21 933 16 454 

Strömborgs IF 63 186 60 639 

Treby IF 123 815 119 018 

Wisseltofta IF 106 786 103 293 

Visseltofta föräldraförening 7 156 7 409 

Reumatikerförbundet 1 022 1 058 

Synskadades förbund 1 022 1 058 

Osby Jaktskyttesällskap 18 438 19 089 

Osby Brukshundsklubb 15 603 15 841 

   

 862 700 862 700 
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 Barn och ungas idrottande 

I Osby kommun liksom i övriga Sverige så har deltagande i idrottsaktiviteter 

i föreningsregi minskat bland barn och unga de senaste 20 åren. Dock är barn 

och unga mer aktiva i idrottsföreningar i Osby kommun än övriga delar av 

Sverige. 2014 så låg genomsnittet i Osby kommun på 37 deltagartillfällen 

per person 7-20 år enligt Riksidrottsförbundets statistik, motsvarande siffra 

för det nationella genomsnittet var 30 deltagartillfällen per person mellan 7-

20 år. Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar per invånare 7-20 år i Osby 

jämfört med medel för alla kommuner visas i diagrammet nedan.  

 

Skillnader mellan pojkar och flickors deltagande i idrottsföreningar 

Det är fler killar än tjejer som är aktiva inom idrotten enligt 

Riksidrottsförbundets statistik för registrerade deltagartillfällen. Nationellt 

står pojkar för 61 procent av deltagartillfällena och flickor för 39 procent. I 

Osby kommun ser fördelningen ungefär likadan ut, här står pojkar för 60 

procent av deltagartillfällena. I tabellen på nästa sida visas skillnader mellan 

pojkar och flickor utifrån ålder baserat på Riksidrottsförbundets statistik.  

Om sifforna bryts ner efter ålder finns det en del skillnader mellan Osby 

kommun och det nationella genomsnittet. I Osby finns en betydligt jämnare 

fördelning mellan pojkar och flickor mellan 7 och 12 år. I Osby så står 

flickor för 48 procent av deltagartillfällen för de mellan 7 och 12, i den 

genomsnittliga svenska kommunen står flickor mellan 7-12 år för 41 

procent. Dock faller siffrorna för flickor ju äldre flickorna blir och 

skillnaderna mellan pojkar och fickor blir stora. Detta följer samma mönster 

som övriga Sverige. 
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En annan tydlig skillnad i Osby kommun jämför med övriga Sverige är att 

Osby kommunen har mycket fler deltagartillfällen för pojkar mellan 17 och 

20 år. Nationellt så minskar deltagartillfällena med ungefär hälften från 13-

16 år till 17-20 år. I Osby kommun är minskningen endast 8 procent.  

Det största idrotts- och fritidsverksamheterna i Osby kommun 

Tabellen till höger visar de största 

idrotts- och fritidsverksamheterna i 

Osby kommun utifrån registrerade 

deltagartillfällen för det kommunala 

aktivitetsstödet.  

Fotboll är den absolut största idrotten 

följt av simning. Fotboll dominerar i 

alla landets kommuner. Även 

innebandy och ishockey kommer 

generellt högt. Osby kommun skiljer 

sig genom att kampsport och 

konståkning är några av de största 

idrotterna.  

I de flesta kommun är 

fritidsverksamhet för barn och unga i 

föreningsregi vid sidan om 

idrottsföreningarna liten och utgör 

generellt runt 5 procent av medlemstal 

och verksamhetsvolym. Det samma 

gäller för Osby kommun där 4 procent 

av deltagartillfällen skedde i föreningar 

som inte brediver idrottsverksamhet. 

Deltagartillfällen 

fördelat mellan olika 

idrotter/ fritids-

verksamheter 2015 

 

Fotboll 36 613 

Simning 14 224 

Innebandy 9 168 

Kampsport 9 013 

Konståkning 8 443 

Ishockey 8 205 

Ridning 1 172 

Skytte 994 

Scout/friluftsaktiviteter 881 

Bowling 773 

Racketsport 572 

Dykning 408 

Orientering 408 

Gruppträning 144 

Övrigt 3 045   

Totalt 94 063 
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 Lokaler och anläggningar 

En viktig del av översynen har varit att se över vilka lokaler och 

anläggningar som föreningar använder, hur dessa lokaler används och vad 

föreningar betalar för lokaler.  

Bakgrund 

Det har saknats en övergripande bild av hur kultur och fritids lokaler 

används för uthyrning och utlåning till föreningar. Nyttjandet av lokaler 

bygger på en rad olika former av uthyrning och utlåning. En del lokaler och 

anläggningar hyrs ut per timme och bokas centralt av kultur och fritid. Andra 

lokaler bokas eller lånas direkt av personalen, t ex simhallarna. En del 

föreningar har egna lokaler och deponerar dessa fritt. Utöver uthyrningen så 

drivs vissa av kommunens anläggningar av föreningar som tar fult ansvar för 

driften. Bland de föreningsdrivna anläggningarna ser ägandeförhållande 

mycket olika ut liksom avtalen och hur de fungerar. 

Regler skiljer sig inte bara mellan anläggningar utan även i vissa fall mellan 

föreningar då en stor del av föreningars tillgång till lokaler bygger på gamla 

avtal, muntliga överenskommelser och tradition. Detta gäller i synnerhet de 

föreningar som har egna lokaler utan kostnad.  

Avsaknaden av tydliga regler och övergripande strukturer skapar stora 

orättvisor mellan föreningar där vissa föreningar gynnas och kan använda 

lokaler utan kostnad medan andra föreningar möter höga lokalkostnader.  Ett 

tydligt exempel är en kampsportsförening med verksamhet för barn och unga 

som idag hyr egna lokaler och betalar ca 8000 kronor i månaden jämfört med 

en idrottsförening som har egna lokaler i en av kultur och fritids 

anläggningar utan att betala någon hyra.  

Subventionerade lokaler och anläggningar 

Kultur och Fritid hyr ut lokaler och anläggningar till föreningar och andra 

hyresgäster till subventionerade taxor som ett indirekt stöd för att gynna 

möjligheter till en aktiv fritid på egna villkor. Vid uthyrning av kultur och 

fritids lokaler i Osby kommun finns en fastställd taxa per timme och i vissa 

fall per tillfälle. De nuvarande taxorna fastställdes 2009 och delar in 

hyresgäster i tre kategorier där bidragsberättigade föreningar betalar minst, 

följt av övriga föreningar och sist externa hyresgäster så som företag eller 

privatpersoner.  

Det indirekta stödet genom subventionerade taxor är i Osby och de flesta 

kommuner betydligt mer omfattande än det direkta kontanta stödet genom 

olika bidrag. Flera kommuner har under de senaste åren börjat se över det 

indirekta stödet som ges till föreningar genom subventionerade lokaler för att 

få en bättre bild över föreningsstödet och kunna jämföra stödet mot de 

föreningar som äger eller hyr egna lokaler. 

Bland annat Falkenberg genomförde en bidragsöversyn under 2015 som 

undersökte det indirekta stödet genom subventionerade lokaler och kom då 

fram till att detta utgjorde 60 procent av det totala stödet till föreningar. I 

liknande undersökningar så var motsvarande siffror 68 procent i Värmdö 
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kommun, 69 procent i Huddinge kommun och hela 90 procent i Grästorp 

kommun. 

Bokning och fördelning av tider 

Bokning av Kultur och fritids lokaler sker främst genom ett centralt 

lokalbokningssystem. Det finns några undantag exempelvis bokas banor i 

simbassängerna direkt genom simhallarna. Ett antal av kultur och fritids 

lokaler och anläggningar drivs av föreningar och i dessa fall bokas tider 

genom de olika föreningarna.   

Bokningssystemet upplevs både av föreningar och andra hyresgäster och av 

tjänstemän som komplicerat och omständligt som leder till att bokningar drar 

ut på tiden, osäkerhet kring bokningar och fakturor liksom extra arbete för 

både handläggare och föreningar.  

I dagsläget bokar inte skolor, vård och omsorg och andra tider i kultur och 

fritids lokaler. Det saknas struktur för de interna bokningarna av andra 

kommunala verksamheter så som skolor och fritidshem. Detta blir ett 

problem om andra så som föreningar bokas tider på dagtid då risken är stor 

att lokaler dubbelbokas.  

Även Pulsen hyr ut lokaler gratis till föreningar och grupper men är främst 

inriktade på unga som driver olika former av egna föreningar, projekt och 

intressen. I de fall en förening eller grupp får ett eget utrymme på Pulsen 

skrivs hyreskontrakt som utvärderas efter ett år. Pulsens lokaler är idag i 

princip de enda som används av ungdomsföreningar och unga som driver 

egna projekt. Kontakten mellan de som hyr och personal är en viktig del 

liksom att uthyrningen sker utan kostnad. Även en del andra föreningar 

exempelvis kulturföreningar lånar Pulsens lokaler för olika aktiviteter och 

arrangemang.  

Föreningar med egna lokaler och förråd 

I flera av kultur och fritids lokaler har föreningar egna förråd, kontor och i 

enstakafall lokaler för verksamhet. Detta gäller främst Osby sim- och 

sporthall, Ishallen och Medborgarhuset i Lönsboda. Föreningar som har 

förråd betalar i dagsläget ingen hyra oavsett storlek. 

Ett antal föreningar har egna lokaler för kansli och kontor i kommunens 

anläggningar. Föreningarna betalar idag ingen hyra och det finns inte 

skriftliga hyresavtal. I några fall finns gamla överenskommelser. I de flesta 

fall betalar föreningarna inte heller för sådant som el och värme.  

Överlag saknas samlad information och struktur för utlåning av lokaler till 

föreningar. Även om det finns nedskrivna regler följs dessa inte utan olika 

föreningar förhåller sig olika till regler och mycket bygger snarare på 

tradition och vana. Uthyrningen upplevs av personal och tjänstemän och av 

många föreningar som orättvis och ostrukturerad.   

Samlingslokaler 

Kultur och fritid erbjuder idag flera samlingslokaler som är öppna för 

föreningar och allmänhet för möten, aktiviteter och arrangemang utan 
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kostnad. Idag gäller nolltaxa för föreningar i Ekebo, Väktaren, 

Medborgarhuset i Lönsboda och Hemgården i Killberg under fyra timmar.   

I de lokaler som används mer, framförallt Ekebo, finns en del problem kring 

föreningar som bokas tider som inte används, överbokningar och brist på 

tider under eftermiddagar- och kvällar som följd av att föreningar nyttjar 

lokalerna utan kostnad. Taxor på dessa lokaler skulle förmodligen innebära 

att bokning görs mer restriktivt och att tider faktiskt används. 

Föreningsdrivna anläggningar 

Idag finns flera föreningsdrivna anläggningar i kommunen där kommunen 

helt eller delvis äger anläggningen. De flesta avtal skrevs under 60- och 70-

talet och stämmer inter längre överens med hur verksamheten bedrivs. Det 

finns en stor osäkerhet bland föreningarna hur deras ansvar ser ut kring 

anläggningarna och vad kommunens roll är. Föreningen upplever inte att 

avtalen idag ger goda förutsättningar att utveckla anläggningarna t ex genom 

att söka externa medel från arvsfonden, Riksidrottsförbundet och liknande.  

Oftast äger kommunen marken medan ägandeförhållanden kring 

fastigheterna ser olika ut. I vissa fall äger kommunen samtliga fastigheter 

men i de flesta fall äger föreningen en del av fastigheterna och kommunen 

andra delar. Detta skapar ytterligare osäkerhet och olika förutsättningar för 

föreningarna.  
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6 Sammanfattande reflektioner och förslag 

 Renodla stödet till verksamhet 

Stöd till verksamhet för barn och unga 

Det nuvarande aktivitetsstödet söks framförallt av idrottsföreningar även om 

stödet egentligen är öppen för fler sorters verksamhet och aktiviteter för barn 

och unga. Aktivitetsstödet är en form av kvantitativt stöd vars fördelar är att 

det är förutsägbart, upplevs som rättvis och tydligt av föreningar. Nackdelen 

med stödformen är att stödet är statiskt, inte tar hänsyn till kvalitativa 

målsättningar eller föreningars olika behov och förutsättningar. 

Aktivitetsstödet gynnar korta, regelbundna gruppaktiviteter medan andra 

former av aktiviteter som läger, arrangemang och öppna verksamheter 

missgynnas. Även verksamheter som inte är ledarledda utan där medlemmar 

skapar och leder aktiviteten tillsammans så som spelföreningar, bokcirklar, 

kulturutövande och ungdomsföreningar har svårt att få stöd genom 

aktivitetsstödet. 

Det finns föreningar i Osby med verksamhet för barn och unga som inte 

söker aktivitetsstödet. Det beror bland annat på att verksamheten inte 

uppfyller villkoren för aktivitetsstödet, att föreningen anser att stödet är för 

omständligt att söka eller att föreningen saknar kunskap om föreningsstöden. 

Det finns relativt få fritids- eller kulturföreningar utanför idrotten i Osby 

kommun  med verksamhet för barn och unga och få renodlade 

ungdomsföreningar. Dagens stöd verkar inte stimulera ett brett utbud av 

fritidsaktiviteter för barn och unga.  

Kommunens stöd till föreningar med verksamheter för barn och unga bör bli 

mer inkluderande och bättre stimulera en mångfald av verksamheter och 

grupper att bedriva föreningsverksamhet. Samtidigt är många föreningar 

framförallt idrottsföreningar nöjda med hur aktivitetsstödet fungerar och det 

finns flera fördelar med en sådan stödform. Aktivitetsstödet är därmed i 

grunden ett bra stöd men nuvarande regler är i behov av att ses över och 

uppdateras samtidigt som det kan finnas behov av en ny form av 

verksamhetsstöd.  

Ny form av verksamhetsstöd 

För att gynna fler former av verksamheter för barn och unga liksom för att 

bättre ta hänsyn till kvalitativa målsättningar kan ett separat stöd för kultur- 

och fritidsföreningar införas likt det system som finns i Västerås kommun. 

Denna stödform baseras på planerad verksamhet till skillnad från 

aktivitetsstödet som baseras på genomförda aktiviteter. Då stödet är 

bedömningsbaserat skapas bättre möjligheter att ta hänsyn till kvalitativa 

målsättningar. Det nuvarande kulturstödet i Osby kommun baseras på 

planerad verksamhet och en bedömning görs utifrån hur väl föreningens 

verksamhet uppfyller kriterierna för stöd.  

Genom att bredda kulturstödet så att även fritidsföreningar inkluderas så 

skapas bättre förutsättningar för föreningar med verksamhet för barn och 

unga som missgynnas eller utestängs från aktivitetsstödet. Samtidigt kan 

aktivitetsstödet finnas kvar för de idrottsföreningarna som drar nytta av ett 
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mer kvantitativt stöd och ett stöd som stämmer överens med det statliga 

aktivitetsstödet. Aktivitetsstödet innebär även minskad administration för 

kultur och fritid vilket är en viktig aspekt för att ta fram ett hållbart 

stödsystem.  

Det bredare kulturstödet prioriterar verksamhet för barn och unga inom 

föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet. Det kan handla om 

spelföreningar, ungdomsföreningar och friluftsliv men även kulturföreningar 

som arbetar med verksamhet riktat till barn och unga eller som främjar ungas 

kulturutövande.  

Stödet riktas även till och prioriterar föreningar med kulturell verksamhet 

som främjar ett brett kulturutbud i olika delar av kommunen, 

tillgängliggörande av kulturarv och kulturutövande. Kulturell verksamhet 

definieras brett och omfattar utåtriktad verksamhet så som arrangemang och 

utställningar men även kulturutövande och eget skapande. Stödformen 

omfattar även folkbildning som organiseras i föreningsform medan det finns 

ett separat stöd till studieförbund. 

Ett särskilt grundstöd för lika möjligheter 

I dagsläget finns ett administrationsstöd till handikapporganisationer förutom 

stöd till kulturföreningar och stöd till fritidsföreningar med verksamhet för 

barn och unga. Utöver det finns inget stöd för andra grupper eller andra typer 

av organisationer.  

Många kommuner har idag ett särskilt verksamhet- eller grundstöd till 

handikapporganisationer med syfte att stärka gruppens organisering, stötta 

verksamhet som riktas till personer med särskilda behov samt stötta 

verksamhet som informerar om och driva frågor som rör olika 

funktionsvariationer.  

Det är även vanligt med ett särskilt stöd till pensionärsorganisationer och så 

kallade etniska eller invandraorganisationer. I Osby finns idag inget sådant 

stöd. Föreningar med verksamhet för äldre kan idag inte söka stöd men kan 

däremot hyra eller låna lokaler gratis eller till ett subventionerat pris. De 

lokaler som idag är gratis att hyra för föreningar används framförallt av 

pensionärsorganisationer och kan därmed delvis betraktas som ett indirekt 

stöd till dessa organisationer. Pensionärsföreningarna har under dialogen fört 

fram att de även i fortsättningen vill att möjligheten att hyra lokaler gratis 

ska finnas framför ett kontant stöd. Föreningarna menar att det är det bästa 

sättet att stötta deras verksamhet. 

Det finns även exempel på en bredare typ av stöd som inkluderar 

handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, invandrarorganisationer 

med mera. Fördelen med ett sådant stöd är att olika grupper och föreningar 

som kan behöva stöd för sin organisering och verksamhet kan inkluderas i en 

samlad stödform. Det öppnar även för att andra typer av organisationer kan 

söka så som arbetar med frågor som rör minoriteter, HBTQ-frågor med 

mera.  

Det finns även utrymme att fundera över om denna stödform även kan 

inkludera byalag. Byalagen driver frågor som rör den lokala bygden och för 
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att skapa sociala aktiviteter för boende. Byalagen bidrar på så sätt till lika 

möjligheter till sådant som en aktiv fritid för boende i de mindre orterna och 

på landsbygden. Dock bör inte verksamhet och föreningar som enbart arbetar 

för en grupps ekonomiska eller materiella intressen ha möjlighet att söka 

stöd, så som fiberföreningar. 

För att bidra till ökade delaktighet, inkludering och inflytande och för att 

stärka föreningar som arbetar för lika möjligheter kan administrationsstödet 

breddas för att bli ett verksamhetsstöd för fler föreningar. Det blir alltså 

ytterligare ett stöd kallat verksamhetsstöd för lika möjligheter. 

Verksamhetsstödet för lika möjligheter är ett separat stöd som riktas till 

målgrupper som behöver särskilt stöd för sin organisering. Det är därmed 

möjligt för föreningar att även söka exempelvis aktivitetsstöd för sin 

verksamhet. 

 Ett förändrat stöd till lokaler och anläggningar 

För att skapa rättvisa förutsättningar och likvärdiga villkor behöver kultur 

och fritid renodla uthyrningen och utlåningen av lokaler och anläggningar. 

Det finns även ett stort behov av att uppdatera de avtal som finns med 

föreningar kring lokaler och anläggningar samt reflektera över om lokalerna 

kan användas på ett bättre sätt för att gynna fler delar av föreningslivet. Detta 

gäller både de föreningar som använder lokaler exklusivt och de föreningar 

som driver anläggningar som helt eller delvis ägs av kommunen.  

Det finns även ett behov av att ta fram tydliga ramar och prioriteringar för 

fördelning av tider då det finns ett högt tryck i flera av fritidsanläggningarna. 

Detta skulle förenkla för föreningarna, undvika ett system som bygger på 

först till kvarn och framförallt vara ett viktigt stöd för kultur och fritid i 

kontakt med föreningarna.  

Föreningar som hyr egna lokaler 

För att säkerställa att uthyrningen skapar rättvisa och trygga förutsättningar 

bör alla föreningar som hyr eller använder egna lokaler som ägs av 

kommunen ha skriftliga hyreskontrakt. Utgångspunkten bör även vara att 

föreningar betalar hyra för att skapa rättvisa förutsättningar mot föreningar 

som äger egna lokaler eller hyr av annan hyresvärd än kommunen. Dock ska 

dessa föreningar liksom föreningar som hyr av andra hyresvärdar kunna söka 

hyresstöd.  

Ett framtida drift- och hyresstöd bör bättre ta hänsyn till om föreningar som 

hyr lokaler för att dessa inte ska missgynnas och ha svårare att bedriva sin 

verksamhet. 

Kultur och fritids fakturahantering 

Dagens driftsstöd betalas direkt till en del föreningar medan det för vissa 

föreningar finns ett särskilt upplägg kring driftstödet. Kultur- och 

fritidsförvaltningen har sedan många år tillbaka skött en del av 

fakturahantering åt föreningar som driver anläggningar som kommunen helt 

eller delvis äger. Driftstödet har inte betalats ut till dessa föreningar utan 
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föreningar har istället skickat in fakturor för underhåll och drift som kultur- 

och fritidsförvaltningen sedan betalat. Mot slutet av året har det beviljade 

driftbidraget stämts av mot den totala summan av fakturorna och eventuella 

skillnader justerats. Genom att kommunen står för fakturan skapas 

möjligheten att dra av moms vilket innebär att föreningens driftkostnader 

minskat. Systemet har inneburit ett betydande indirekt ekonomiskt stöd för 

föreningar som driver anläggningar som helt eller delvis ägs av kommunen. 

Systemet med fakturahanteringen åt föreningar har växt fram under andra 

regler och förhållanden som förändrats över tid. Fakturahanteringen följer 

idag inte de regler och lagar som gäller. Fakturahanteringen sker idag inte 

fullt ut enligt de regler som gäller för momsersättning, detta handlar bland 

annat om att kommunen måste helt äga anläggningen som fakturan gäller. 

Idag sker fakturahanteringen även åt föreningar som äger delar av 

anläggningen själva vilket inte följer regler för momshantering. 

Fakturahanteringen rör även i vissa fall fakturor kring utrustning vilket inte 

heller följer reglerna.   

Idag omfattas kommunen av ett omfattande regelverk som bland annat 

innebär att om kommunen står för fakturan omfattas köpet av lagen om 

offentligupphandling. Det innebär att alla fakturor som skötes åt föreningar 

måste flöja upphandlingsregler, ramavtal med mera.  

Sammantaget är det inte längre hållbart att fortsätta med fakturahanteringen 

då stora delar av systemet inte följer de regler som gäller och andra delar 

skulle kräva en omfattande administration, kontroll och juridisk kompenes 

som inte sker idag. Möjligheten för kommunen att göra investeringar i sina 

egna anläggningar kvarstår oavsett om kommunen eller en förening driver 

anläggningar, och i de fallen har kommunen möjlighet att ersättas för 

momsen.   

Utbetalt drift- och hyresstöd 

Driftstöd i ett nytt stödsystem betalas ut direkt till alla de föreningar som 

beviljats stöd och föreningarna är fria att använda stödet på det sätt 

föreningen anser bäst. Förändringen innebär kännbara ekonomiska 

konsekvenser för många föreningar i Osby kommun då möjligheten att dra 

av moms försvinner. Samtidigt skapas mer rättvisa förutsättningar mot de 

föreningar som äger sina egna lokaler eller anläggning och Osby kommun 

går mot ett stödsystem mer likt hur andra kommuner arbetar och följer även 

rekommendationer från Skåneidrotten.  

 Stöd till projekt och andra delar av civilsamhället 

Många väljer idag att engagera sig på andra sätt än i en föreningen, detta 

gäller inte minst ungdomar och unga vuxna. För att stimulera fler att driva 

projekt och egna idéer samt stötta fler delar av civilsamhället behövs ett 

projekt- och arrangemangsstöd som kan sökas av fria grupperingar, nätverk 

och andra kan söka för tidsbegränsade projekt och arrangemang. Även 

föreningar har möjlighet att söka för projekt och arrangemang som inte ingår 

i den ordinarie verksamheten för att främja nyskapande verksmaheter och 

utvecklingsarbete. 



Osby kommun 
Datum 

2016-11-29 
      

       
Sida 

42(43) 

 

 

Fram till idag har det saknats en strukturerad form för föreningar att söka 

stöd för tillfälliga insatser, särskilda utvecklingsinsatser och speciella 

arrangemang. Stöd för förenigars tillfälliga projekt och arrangemang så som 

jublieum och samarbeten har i viss mån kunnat få stöd av kultur- och 

fritidsförvaltningen och kommunstyrelsen men det har saknats tydliga 

riktlinjer och fördelningskriterier. Genom ett projekt- och arrangemangsstöd 

så ges föreningar och andra aktörer möjlighet att på likvärdiga 

förutsättningar söka stöd för tidsbegränsade och speciella insatser och stödet 

kan bättre riktas till prioriterade målgrupper och verksamheter.    

Stödformen införs även för att skapa möjligheten att stötta utvecklingsarbete 

inom föreningar och för att stötta nystartade projekt och föreningar. Istället 

för ett generellt startbidrag föreslås ett stöd som baseras på 

utvecklingsmöjligheter som en del av projekt- och arrangemangsstödet. 

Stödformen riktar även ett särksilt stöd till ungas egen organisering och stöd 

för unga att förverkliga egjna idéer och driva egna projekt riktade till andra 

unga. Ungas egen organisering syftar både på unga som startar och driver 

egna föreningar och unga som väljer att engagera sig utanför 

föreningsformen. Många unga är idag engagerade utanför föreningslivet i 

olika projekt, event, gemensamma träffar, enskilda sakfrågor eller 

intresseområden. Men stödet kan även sökas av föreningsaktiva unga för att 

öka ungas inflytande och utveckling inom föreningslivet. 

För att säkerställa att stöd används till det som beviljats stöd för ställs högre 

krav på redovisning av projekt- och arrangemangsstöd än övriga stödformer. 

I de fall stöd ges till privatpersoner eller fria grupperingar bör detta inkludera 

redovisning av kvitton. 

 Information och ansökningar 

Tydligare information  

För att förenklar för föreningar och uppmuntra föreningar att söka stöd bör 

kultur och fritid aktivt arbeta med att sprida information om stöd liksom att 

arbeta för att informationen ska vara tydlig och enkel att förstå. Genom att 

arbeta aktivt med informationsspridning exempelvis inför 

ansökningsdatumen så ökar möjligheterna för fler föreningar och fler 

grupper att söka stöd. Tydlig och lättillgänglig information är en viktig del 

för att skapa ett rättvist och inkluderande stödsystem.  

För att ökas föreningars insyn i bidragsgivningen bör föreningar få mer 

information i samband med ansökningar. Genom att föreningarna får en 

bättre bild om hur ansökningar bedöms och varför de får ett visst stöd ökar 

möjligheterna för kultur och fritid att arbeta med övergripande målsättningar. 

Föreningar som inte beviljas stöd bör få en motivering för att förstå beslut. 

Mer strukturerade ansökningar 

För att renodla och skapa tydligare struktur för ansökning av stöd bör antal 

ansökningsdatum skalas ner. Då de nuvarande stöden söks i princip alla vid 

olika ansökningsdatum. Samlade ansökningsdatum förenklar både för 

föreningar och kultur- och fritidsförvaltningen. 
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För att kultur och fritid ska kunna göra rättvisa och bra bedömningar av 

föreningars ansökningar bör ansökningarna lyfta fram de bidragsgrundande 

delarna av verksamheten. På det sättet får även föreningarna en bra 

uppfattning om vilka grupper och områden som prioriteras. Därmed behövs 

nya mer utförliga ansökningsblanketter där föreningar mer ingående får 

beskriva sin verksamhet och hur de arbeta med olika prioriterade områden. 

 Samarbete och dialog 

Samarbete mellan föreningar och ökat samarbete mellan föreningar och 

kommunen har lyfts fram av många föreningar under dialogen. Föreningar 

ser positivt på ett ökat samarbete inom föreningslivet i Osby kommun för att 

föreningar ska kunna stötta varandra, dela kunskap och resurser liksom 

komplettera varandra snarare än att konkurrera med varandra. Ett konkret 

exempel är att ha information om varandras verksamhet för att större 

arrangemang inte ska krocka. 

Samarbete mellan föreningar kan bidra till att stärka föreningslivet och öka 

möjligheterna för kommuninvånare att ta del av kultur- och fritidsutbudet. 

Genom att stärka samarbetet skapas också bättre möjligheter att utnyttja de 

resurser föreningar ha i form av lokaler, kunskap, material med mera. 

Specifika frågor eller utmaningar kan gynnas särskilt av ökat samarbete. 

Detta handlar bland annat om flickors lägre deltagande där flickor speciellt 

inom lagidrotter slutar i hög grad när de kommer upp i tonåren. Det innebär 

att det blir svårt för föreningar att få ihop et tillräckligt stort underlag för ett 

lag. Genom att föreningar samarbetar och har ett gemensamt lag blir 

underlaget större. 

Föreningar i Osby kommun samarbetar i hög grad redan idag, delar material, 

arrangerar aktiviteter tillsammans och lånar lokaler. Men kontakten sker ofta 

utifrån personliga kontakter, mellan föreningar som bedriver liknande 

verksamhet och utifrån de geografiska förutsättningarna. Nya föreningar 

eller föreningar som drivs av personer som i lägre grad deltar i 

föreningslivet, exempelvis unga, har ofta inte samma nätverk. 

Kommunen kan skapa ökade kontaktytor och bidra till mer samarbete genom 

sådant som föreningsträffar, utbildningar och föreningsgala. Vid dessa 

tillfällen skapas även möjligheten för en bättre kontant mellan föreningar och 

kommun, och kommunen kan få en bättre förståelse och insyn i 

föreningslivet och det ideella arbetet som sker i Osby kommun vilket har 

efterfrågats av föreningar under dialogen.  
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Fullmäktigeberedningen för framtidens äldreomsorg 
2016-2030 

Sammanfattning 

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens 

äldreomsorg. I Osby kommer antalet äldre att öka samtidigt som befolk-

ningen lever allt längre. En fullmäktigeberedning har av Kommunfull-

mäktige fått uppdraget diskutera sex frågeställningar kopplade till den 

framtida äldreomsorgen 2016-2030. Beredningen har haft åtta sammanträden 

under 2016 där de aktuella direktiven har diskuterats. 

En rapport utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

(Vårdanalys 2015:8) har legat till grund för beredningens arbete och 

beräkningar för prognoser av vårdbehovet i framtiden. 

Oavsett hur äldreomsorgen organiseras och planeras under 2016-2025 räknar 

Vårdanalys med att kostnaderna kommer att öka mellan 20-40%. 

Utgångspunkten för beredningen har varit att hitta strategier som gör att 

kostnadsökningen för Osby kommun hamnar i den lägre nivån samtidigt som 

kvaliteten bibehålls. 

 

Beredningen har valt att utgå från två scenario. I det första alternativet är 

utgångspunkten att äldre har bättre hälsa och klarar sig längre utan 

kommunala insatser. För att uppnå detta krävs en god förebyggande 

verksamhet och att fler personer vill och har möjlighet att bo kvar i sitt hem 

även när de behöver insatser i hemmet. En god tillgång på lägenheter som är 

väl anpassade för äldre och mellanboende såsom trygghetsbostäder är 

grundläggande förutsättningar. 

 

För att uppnå kostnadseffektivitet föreslår beredningen att Bergfast 

omvandlas till trygghetsbostäder och att ett nytt vård-och omsorgsboende 

byggs i Lönsboda. 

 

Beredningen ger förslag om hur kommande byggnationer av vård-och 

omsorgsboende bör planeras för effektivast bemanning och för att uppnå 

personcentrerad vård. 
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I betänkandet lyfter beredningen fram åtgärder som utbildning till personal, 

utökning av förebyggande åtgärder som dagverksamhet och demens-

sjuksköterska samt förstärkningar inom anhörigstödet för att uppnå en 

personcentrerad och trygg omsorg. 

 

Förebyggande insatser för att äldre ska förbättra eller bibehålla god hälsa 

anser beredningen vara ett effektivt sätt att skjuta fram hjälpbehov från 

samhället. Detta ger den enskilde en bättre vardag och kostnaden för 

samhället minskar. Beredningen anser att det förebyggande arbetet som sker 

i Osby kommun är viktigt att bevara och utveckla. Det behöver också göras 

satsningar för stöd till anhöriga. 

 

När det gäller frågan om att öka kommunens attraktivitet för medborgarna 

konstaterar beredningen att det är av stor vikt att bibehålla den goda 

kvaliteten inom äldreomsorgen. Man bör också satsa på åtgärder som gör 

Osby till en bra kommun att leva och åldras i. 

 

Den största utmaningen utöver demografin kommer att vara rekrytering och 

att behålla skickliga medarbetare. Fram till 2030 kommer 50 % av med-

arbetarna inom vård och omsorg att gå i pension. Beredningen pekar på ett 

antal olika åtgärder som kan öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare. 

Att ha goda arbetsvillkor för medarbetarna, att göra yrkena attraktiva för 

män, att ge bra chefsstöd, att skapa karriärvägar och att förbättra 

marknadsföringen av omvårdnadsyrkena är några av slutsatserna i 

beredningens slutbetänkande. 

 

I slutbetänkandet behandlar beredningen frågan hur man kan skapa högre 

kostnadseffektivitet när det gäller lokaler. Beredningen föreslår att man bör 

planera för tillräckligt stora vård- och omsorgsboende med enheter för nio 

vårdtagare. Vård- och omsorgboende bör samordnas till tätorterna Osby och 

Lönsboda. Vidare föreslås att Lindhem åtgärdas genom om- eller nybygg-

nation för att uppnå god standard och kostnadseffektiv drift. 

 

Den sista frågeställningen som beredningen behandlat är hur välfärds-

teknologi kan användas inom äldreomsorgen för att möta framtida 

utmaningar. Beredningen konstaterar att den tekniska utvecklingen går 

framåt i snabb fart och att utvecklingen ger möjlighet till nya arbetssätt som 

på ett positivt sätt kan komplettera äldreomsorgen såväl på vård- och 

omsorgsboende som i det egna hemmet. Välfärdsteknologi ska ses som 

trygghetsskapande tjänster som ökar den enskildes integritet, självständighet 

och främjar möjligheten att bo kvar hemma. Välfärdsteknologi kan också 

bidra till att avlasta närstående och skapa smartare sätt att arbeta inom vård 

och omsorg.  
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Bakgrund 

Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens 

äldreomsorg. I Osby kommer antalet äldre att öka samtidigt som befolk-

ningen lever allt längre. Inom de närmsta åren står vi inför stora pensions-

avgångar för personalen som arbetar inom vård och omsorg. Vi ser även att 

intresset för yngre sökande till vårdutbildningar är lågt. Behovet av boende 

för äldre är stort, framför allt behövs i framtiden olika typer av mellanboende 

som ger äldre möjlighet att bo kvar i ordinärt boende med hemtjänstinsatser. 

Hur vi kan förhålla oss till välfärdsteknologi kan vara en viktig faktor inom 

den framtida äldreomsorgen. Enligt aktuell forskning kommer kostnaderna 

för äldreomsorgen att öka oavsett hur verksamheten organiseras. Det finns 

också belägg för att kostnadsökningen kan påverkas i positiv riktning genom 

långsiktig och strategisk planering. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 25:e november 2015 att utse en 

fullmäktigeberedning med uppdrag att diskutera frågeställningar kopplade 

till den framtida äldreomsorgen inom verksamhetsområdet Vård och omsorg. 

 

Den övergripande frågeställningen som lämnades till fullmäktige-

beredningen för framtidens äldreomsorg 2016-2013 var följande: 

 

Hur ska den kommunala äldreomsorgen i Osby kommun 

organiseras/planeras 2016-2030? 

 

Beredningen har haft i uppdrag att lämna ett betänkande utifrån följande 

frågedirektiv: 

 

a) Hur ska den kommunala äldreomsorgen organiseras/planeras för att 

på ett kostnadseffektivt sätt möta den demografiska utvecklingen? 

b) På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen 

organiseras/planeras för att uppnå en personcentrerad vård och 

erbjuda en trygg omsorg 

c) På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen bidra till att öka 

kommunens attraktivitet för medborgarna? 

d) På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen 

organiseras/planeras för att öka kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare? 

e) På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen 

organiseras/planeras för att skapa högre kostnadseffektivitet när det 

gäller lokaler? 

f) På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen använda 

välfärdsteknologi för att möta framtida utmaningar? 

 

Beredningens diskussioner har haft sin utgångspunkt i: 

• Socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden för äldre 

• aktuella förutsättningar och förhållande i kommunen 

• omvärldsanalys  

• aktuell forskning 
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Beredningen fick i uppdrag att ta fram två till tre olika förslag till lokala 

planer samt, utifrån ovan nämnda frågeställningar, förorda en av dessa med 

tydliga motiveringar  

Beredningens sammansättning 

Följande ledamöter utsågs av kommunfullmäktige att medverka i 

beredningen för framtidens äldreomsorg. 

 

Ordförande 

Dag Ivarsson (M) 

Ordinarie ledamöter  Ersättare  

• Johnny Kvarnhammar (S) Mats Johansson (S) 

• Maria Reimer (S)  Margot Malmqvist (S) 

• Kaj Mikkelsen (V)  Vibeke Gyldenskjold (V) 

• Staffan Lutterdahl (L) Kenneth Aronsson (L) 

• Mats Ernstsson (C)   Jimmy Ekborg (C) 

• Torsten Johansson (M) Sonja Svenle Pettersson (M) 

• Eskil Martinsson (SD) Agne Ingvardsson (SD) 

• Margaret Engdahl (MP) Britta Lena Ljungman (MP) 

• Johnny Bergman (KD) Roland Anvegård (KD) 

Tjänstemän:  

Helena Ståhl, verksamhetsområdeschef- föredragande tjänsteman 

Andriette Näslund, utvecklingsstrateg- sekreterare 

Beredningens arbete 

Beredningen har haft åtta sammanträden under 2016 där de aktuella 

direktiven har diskuterats. Första sammanträdet ägnades åt en genomgång av 

uppdraget, förutsättningarna och nuläget inom äldreomsorgen. Studiebesök 

gjordes på de olika vård- och omsorgsboendena samt trygghetsbostäderna i 

kommunen besöktes för att ge ledamöterna en bild av hur verksamheten ser 

ut idag. De olika frågeställningarna i direktiven har på de följande 

sammanträdena diskuterats. Lämpliga ”specialister” från verksamheten har 

adjungerats till mötena för att ge sakkunskap inom de olika fråge-

ställningarna. Under träffarna har minnesanteckningar förts för att 

möjliggöra sammanställning av arbetet. 

 

Två medborgardialoger har hållits, en i Lönsboda och en i Osby. Kontakter 

med Ekbackeskolans vård och omsorgsprogram har tagits för att klargöra 

området runt framtida personals syn på arbetet. 

 

Befolkningsprognoser från SCB har studerats för att klargöra hur den äldre 

befolkningen ökar. Prognoserna har analyserats och brutits ned till två 

områden, Osby och Lönsboda, för att få fram en bild av hur demografi och 

behov ser ut på en mer detaljerad nivå. Personalavdelningen har tagit fram 

uppgifter på hur pensionsavgångarna ser ut uppdelat på legitimerad personal, 

baspersonal (omvårdnadspersonal) och övriga under perioden.  
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En rapport utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

(Vårdanalys 2015:8) har legat till grund för beredningens arbete och 

beräkningar för prognoser av vårdbehovet i framtiden. I rapporten analyseras 

konsekvenserna av olika sätt att utforma framtidens äldreomsorg utifrån fyra 

scenarier för den övergripande strukturen år 2025. Scenarierna kan, i relation 

till dagens utformning av äldreomsorg, sammanfattas på följande sätt: 

 

1.En ökad andel äldre som får stora mängder hemtjänst och en mindre andel 

   som har plats på ett vård –och omsorgsboende. 

2. En ökad andel äldre som bor på någon form av mellanboende med 

   anpassade lokaler, gemensamma utrymmen och närhet till personal dagtid. 

3. En ökad andel äldre som har plats på ett vård-och omsorgsboende. 

4. En oförändrad fördelning av andelen äldre som har hemtjänst och vård- 

    och omsorgsboende. 

 

Underlaget för rapporten kommer från flera källor:  

 Intervjuer med äldreomsorgschefer från kommuner med olika 

utformning om dagens äldreomsorg och morgondagens utmaningar. 

 En enkätstudie med morgondagens äldre om deras åsikter om olika 

äldreomsorgsalternativ. 

 Två modellsimuleringar av hur kostnaderna respektive hur äldres 

funktionsnivå påverkas av olika äldreomsorgsstrukturer. 

 

Aktuell forskning inom området har hämtats genom att ledamöter har 

deltagit i föreläsningar samt tagit del av specialister och enhetschefers 

kunskaper. Föreläsningar där ledamöter deltagit har beskrivit områden som 

berört uppsökande verksamhets goda effekter, alternativa strukturer för 

morgondagens äldreomsorg, tekniska lösningar inom vård och omsorg samt 

föreläsning om aktuell forskning runt anhörigstöd. Omvärldsanalys har skett 

genom bevakningar av relevanta artiklar i massmedia. På detta sätt har 

ledamöterna blivit väl insatta i ämnet. 

Utgångspunkter 

Beredningen har valt att utgå från scenario 1 och 4 som beskrivs i rapporten 

Vårdanalys 2015:8. I det första alternativet, scenario 1, är utgångspunkten att 

äldre har bättre hälsa och klarar sig längre utan kommunala insatser. För att 

uppnå detta krävs en god förebyggande verksamhet och att fler personer vill 

och har möjlighet att bo kvar i sitt hem även när de behöver insatser i 

hemmet. Det är också nödvändigt att det finns god tillgång på lägenheter 

som är väl anpassade för äldre som möjliggör kvarboende i det egna 

hemmet. I scenario 1 är det en större andel äldre som får stora mängder 

hemtjänst och en mindre andel personer som är i behov av vård och 

omsorgsboende. Trots insatserna ovan kommer den ökade andelen äldre göra 

att äldreomsorgen får volymökningar både inom hemtjänst och vård och 

omsorgsboende. Oavsett hur äldreomsorgen organiseras och planeras under 

2016-2025 räknar Vårdanalys med att kostnaderna kommer att öka mellan 

20-40%.  

 

Beredningen har också vägt in delar av scenario 2, det vill säga att en ökad 

andel äldre kommer att bo i någon form av mellanboende såsom 
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trygghetsbostad. Detta kan också minska behovet av vård och omsorgs-

boende för framtiden. 

 

I det andra alternativet som beredningen har utgått ifrån, scenario 4, antas att 

det är samma procentuella fördelning av andelen äldre i respektive omsorgs-

form som idag. I detta alternativ bedrivs vård och omsorg på ungefär samma 

sätt som idag utan några större förändringar avseende förebyggande 

verksamhet. Diagrammen nedan beskriver hur volymer och kostnaderna  

för vård- och omsorg påverkas i de två olika scenarierna. 

Beredningen förordar att i huvudsak alternativ 1, (scenario 1) används i 

planeringen av den framtida äldreomsorgen. 

 

               
 

 

 

      
 

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska ta fram förslag till en 

nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Syftet är att inom strategiskt 

viktiga områden långsiktigt säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida 

äldreomsorgen. Ett flertal av frågeställningarna som beredningen arbetar 

med på det lokala planet återfinns i de sex deluppdrag som ska belysas i den 

nationella planen. Eftersom uppdraget ska redovisas först den 31 mars 2017 

har inte beredningen kunnat få något stöd av detta utredningsuppdrag i sitt 

arbete.  

Beredningen föreslår att tillägg i betänkandet kan bli aktuellt när den 

nationella kvalitetsplanen är klar under 2017.  
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Beredningen har också diskuterat olika scenario utifrån en framtida 

uppdelning mellan vad som är samhällets ansvar och vad individen kan 

behöva finansiera själv genom att anlita privata aktörer. Vårdanalys 

rekommenderar att regeringen bör tydliggöra var gränsen går för det 

offentligas åtagande inom äldreomsorgen. Enligt Vårdanalys är detta inte ett 

beslut som bör fattas lokalt av kommunerna och beredningen har därför inte 

tagit ställning i denna fråga.  

Nulägesbeskrivning 

Vård- och omsorgsboende 

Rönnebacken: Nyligen renoverat, god standard i alla lägenheter. Väl 

anpassat för personer med demenssjukdom. Boendegrupper som är 

kostnadseffektiva utifrån bemanningshänseende. Stor enhet som ger 

stordriftsfördelar utifrån samordningseffekter. 

Lindhem: Gruppboende är i behov av om- eller nybyggnation. Små 

boendegrupper som är otillfredsställande utifrån kostnadseffektiv 

bemanning. Standarden på lägenheterna är generellt låg och sex lägenheter 

saknar tillfredställande hygienutrymme. Den äldsta, vita delen har stora ytor 

som är ineffektivt utnyttjade och har en hög driftskostnad. Idag används åtta 

lägenheter på Lindhem som trygghetsbostad, de kommer att behöva 

omvandlas till vård-och omsorgsboende när behovet ökar. 

Bergfast: Storlek på boendegrupper i nuvarande vård och omsorgsboende är 

otillfredsställande utifrån kostnadseffektiv bemanning. Lokalerna är 

olämpliga för demensvård. Fungerar bättre som trygghetsbostad. 

Korttidsplatser fungerar dåligt utifrån utformning och bemanning i 

nuvarande lokaler. Boendet är en liten enhet som ger höga driftskostnader 

utifrån bemanning och samordningseffekter. 

Soldalen: God standard på lägenheter, i stora drag väl anpassat för 

demensvård. Otillfredsställande storlek på boendegrupp utifrån 

kostnadseffektiv bemanning. Liten enhet som ger höga driftskostnader 

utifrån bemanning och samordningseffekter 
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Hemtjänst 

Cirka 230 personer har hemtjänstinsatser idag. Antalet timmar per person 

varierar. Trenden de senaste åren har varit såväl att antalet timmar per 

individ som antalet individer som ansöker ökar stadigt. För 2016 

prognostiseras att 85 000 timmar kommer att verkställas vilket kan jämföras 

med 70 561 timmar 2013. 

Kostnadseffektivitet 

• Kostnad för en plats på vård och omsorgsboende är: 

– 600 tkr/år i snitt 

– Mest kostnadseffektivt är grupper som har nio vårdtagare ur 

bemanningssynpunkt 

– Större enheter med samordning av nattpersonal och HSL-personal 

är kostnadseffektivt 

• Kostnad hemtjänst: 

– 150 tkr i snitt 

– Varierar mycket på grund av hur stora insatserna är 

– Fler svårt sjuka hemma innebär högre kostnader 

• Kostnad trygghetsboende 

– 175 tkr/år och enhet inkluderar lokal och trygghetsperson på 25% 

– Finns hemtjänsten lokaliserad i samma lokal ökar tryggheten 

 

• Förebyggande arbete är kostnadseffektivt 

– Minskar risk för fall 

– Minskar risk för stroke 

– Rätt kost och nutrition förebygger vårdberoende 

– Tidig demensutredning 

– Minska social isolering genom aktiviteter för äldre 

 

Beredningens noteringar utifrån frågeställningarna i direktivet 
 

1. Hur ska den kommunala äldreomsorgen organiseras/planeras för 
att på ett kostnadseffektivt sätt möta den demografiska 
utvecklingen? 
 

Samhället står inför en demografisk utmaning. För Osbys del samt i flertalet 

kommuner i Sverige innebär detta att antalet äldre kommer att öka. 

Beredningen konstaterar utifrån forskning att äldre mår bättre och upplever 

god hälsa längre än tidigare samtidigt som medellivslängden ökar. 
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Förändring alla åldrar 2016-2030 

  
 

 

För att möta det ökade behovet av äldreomsorg när antalet äldre personer blir 

fler samtidigt som livslängden ökar konstaterar beredningen att det behövs 

en inventering och en översyn av olika boendeformer, som är anpassade för 

äldre. Denna anpassning innebär att det ska vara lätt att förflytta sig inomhus 

utan att trösklar utgör ett hinder om hjälpmedel behöver användas. 

Hygienutrymme som toalett och badrum behöver vara funktionella för äldre 

genom att vara tillräckligt stora för att rymma hjälpmedel och ge möjlighet 

till hjälpinsatser av personal. Är bostaden i flera plan behövs hiss för de som 

inte bor i markplan. Bostäder med hiss och hög tillgänglighet i boendet 

möjliggör att ge insatser med personlig hjälp under längre tid i hemmet. 

Såväl privata som det kommunala bostadsbolaget bör uppmuntras att bygga 

eller anpassa bostäder för äldres behov.  

Beredningen anser att det behövs fler bostäder som är anpassade för 

äldre för att möta demografin och prognoser om kommande behov. 

 

Trygghetsbostäder är en form av mellanboende som innebär att lägenheterna 

hyrs ut till personer som fyllt 70 år utan biståndsbeslut. Det ska finnas 

tillgång till gemensamhetslokal för aktiviteter. En trygghetssamordnare ska 

finnas tillgänglig vissa tider i veckan för att initiera kontakter mellan 

hyresgästerna och samordna aktiviteter. Det bör också planeras för att det 

ska finnas en närhet till hemtjänstpersonal till exempel genom att 

hemtjänstens grupplokal finns i eller nära trygghetsbostaden. Mellanboende 

såsom trygghetsbostäder kan förskjuta behovet av vård- och omsorgsboende 

och kan vara trygghetsskapande för den som känner oro och isolering. 

Kommunen bör genom ägardirektiv påverka byggandet av 

trygghetsbostäder i kommunen. Beredningen bedömer att fler 

anpassade bostäder behövs både i Lönsboda och Osby.  
 

Bergfast är i sin utformning olämpligt som vårdboende men uppfyller väl 

kraven på trygghetsbostad och är dessutom mycket attraktivt som 

trygghetsbostad. Beredningen bedömer att det är kostnadseffektivt att 

omvandla Bergfast till trygghetsbostäder för att skapa anpassade bostäder till 

äldre i Lönsboda.  

Beredningen föreslår att hela Bergfast omvandlas till trygghetbostäder. 
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Idag förs diskussioner om att bygga trygghetsbostäder i kvarteret Gjutaren i 

Osby vilket beredningen ser som positivt. 

Beredningen förordar att trygghetbostäder finns centralt på orten för 

närhet till kommunikationsmedel och att affärer och annan service ska 

vara lättåtkomlig. Beredningen anser vidare att det bör planeras för 

ytterligare trygghetsbostäder i Osby.  
 

Om Bergfast omvandlas till trygghetsbostäder menar beredningen att 

det behöver byggas fler vård och omsorgslägenheter i Lönsboda. Vid 

nybyggnation kan vård- och omsorgsboendet anpassas så att boende-

gruppernas storlek blir kostnadseffektiva att bemanna, en demensanpassning 

kan göras samt samordningsvinster med personal och lokaler möjliggörs. 

Beredningen föreslår att nybyggnationen sker på samma tomt som 

Soldalen för att uppnå samordningsvinster. 

 

Med en god förebyggande verksamhet kan vårdbehovet hos de äldre 

fördröjas. I Osby kommun har sedan 2006 pågått uppsökande besök till alla 

äldre som fyllt 75 år. Flertalet studier visar att förebyggande arbete både 

förbättrar hälsa och ger bättre livskvalitet för äldre.  

Beredningen anser att det förebyggande arbetet som sker i Osby 

kommun är viktigt att bevara och utveckla.  

 

Under de närmsta åren kommer ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal att 

utvecklas. I det nya hälso- och sjukvårdsavtalet kommer fler äldre att kunna 

få mer specialiserad vård i hemmet. En ny vårdform ska skapas som innebär 

att läkare från Region Skåne och sjuksköterska från kommunen ska 

samordna insatser för att möta behov av sjukvård i hemmet istället för 

sjukhusvård. Den nya vårdformen kommer eventuellt skapa ett behov av fler 

korttidsplatser. Beredningen anser att det bör beaktas att den nya vårdformen 

kommet att kräva god utbildning och kompetensutveckling av personalen 

inom vård och omsorg.  

Beredningen föreslår även att en beredskap behövs för att möta ett ökat 

antal korttidsplatser. 

 

Enheten trygg hemgång arbetar med tidiga rehabiliterande insatser i det egna 

hemmet istället för korttidsvård. Rehabiliterande insatser kan ge möjligheter 

till fortsatt självständighet och möjliggöra ett kvarboende i det egna hemmet. 

Behovet av hemtjänstinsatser kan begränsas av rehabiliterande 

hemtjänstinsatser. 

Beredningen konstaterar att en utökning av enheten Trygg hemgång är 

kostnadseffektiv och kan i en framtid behöva förstärkas.  
 

2. På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen 
organiseras/planeras för att uppnå en personcentrerad vård och 
erbjuda en trygg omsorg? 

 

Risken att drabbas av kognitiv svikt, t ex en demenssjukdom, ökar med 

stigande ålder. Med tanke på den demografiska utvecklingen kommer 

förmodligen antalet personer med demenssjukdom att öka i samhället. Det är 
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också troligt att det är personer med kognitiv svikt som kommer att ha störst 

behov av vård- och omsorgsboende i framtiden. 

 

Begreppet personcentrerad omvårdnad innebär att personen sätts i fokus. 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra omvårdnaden och vårdmiljön 

mer personlig och att förstå beteenden och psykiska symtom ur vårdtagarens 

perspektiv. Beredningen konstaterar att personcentrerad vård är grund-

läggande för en demensvård av god kvalitet. 

Beredningen anser att förutsättningar för att kunna ge en 

personcentrerad vård är att personal får utbildning och fortbildning 

inom området för att kunna ge vård av god kvalitet. 
 

Förebyggande insatser inom demensvården samt tidig upptäckt av demens-

sjukdom kan förbättra möjligheterna att fördröja sjukdomsförloppet och ge 

personerna ett bättre liv. Idag har Osby kommun en specialiserad demens-

sjuksköterska på 50% som driver och utvecklar demensvården. 

Demenssköterskan har uppdraget att hålla sig uppdaterad på aktuell 

forskning och att medverka vid demensutredningar. I uppdraget ingår också 

att handleda och utbilda personal.  

 

Idag finns dagverksamheter för personer med demenssjukdom. Detta ger 

möjlighet för personer att bo kvar längre i sitt hem, men det ger även 

avlastning till anhörigvårdare. Verksamheterna finns både i Osby och 

Lönsboda och ger möjligheter för samvaro samt meningsfull vardag. 

Beredningen anser att det kommer att finnas behov av att utöka 

dagverksamheterna för demenssjuka och det bör därför finnas en beredskap 

för resursförstärkning.  

Beredningens uppfattning är att det på sikt kommer att behövas en 

resursförstärkning av demenssjuksköterska med tanke på den ökade 

andelen äldre som innebär att fler riskerar att drabbas av 

demenssjukdom. 

 

Möjlighet till avlösning i hemmet ges till anhöriga som ger stöd åt en 

vårdbehövande person i hemmet. Anhöriga behöver möjligheter till stöd och 

avlastning för att de ska orka ta hand om den som är vårdberoende. Digitala 

hjälpmedel som olika typer av larm med GPS, trygghetskamera och sensorer 

av olika slag kan vara till stöd och hjälp. Med stöd och hjälp avses t ex 

avlösning, utbildning, handledning, korttidsvård, mötesplatser och 

anhörigsamordnare. Stödinsatser till anhöriga kan behövas snabbt när någon 

akut insjuknar och/eller när försämringar inträder. Det är viktigt att planera 

för att kunna ge akuta stödinsatser till anhöriga. Beredningen vill framhålla 

att tid och resurser i form av personal behöver avsättas för att ha en 

beredskap för dessa insatser. Ett gott anhörigstöd kan i förlängningen 

motverka att den anhörige också blir vårdberoende. 

Beredningens uppfattning är att satsningar på att ge stöd och hjälp till 

personer som vårdar en närstående är en resurseffektiv investering som 

i framtiden behöver förstärkas. 
 

Personalkontinuitet som innebär att vårdtagare får möta ett begränsat antal 

personer ger också en tryggare vardag för alla äldre, men framför allt för 

personer med demenssjukdom. Det behöver också finnas en variation av 
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verksamheter för att möta behoven vid olika stadier av demens eller annan 

sjukdom för att kunna erbjuda en trygg omsorg. 

  

Personer med olika kulturell och språklig bakgrund finns idag i samhället. 

Vård och omsorg behöver rusta sig för att möta ett ökat antal äldre från andra 

kulturer för att kunna ge en personcentrerad vård till dessa. Vid demens-

sjukdom kan personer tappa sin språkliga förmåga samt förlora språk som 

lärts in senare i livet.  

Beredningen förordar att det finns personal som har möjlighet att 

kommunicera med vårdtagare på deras modersmål för att de ska kunna 

vara delaktig i sin vård.  

 

3. På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen bidra till att öka 
kommunens attraktivitet för medborgarna? 

 

Beredningens uppfattning är att vård och omsorg i Osby kommun idag har 

ett gott rykte och en vård av god kvalitet. Nationella kvalitetsundersökningar 

bekräftar att Osby kommun hävdar sig väl i jämförelse med andra 

kommuner. Beredningen menar att detta på sikt kan öka inflyttningen till 

kommunen. 

Beredningen anser att kommunens attraktivitet för medborgarna kan 

påverkas genom att behålla den goda kvaliteten och det goda rykte som 

finns idag. 

 

Genom att skapa arenor för att bibehålla ett aktivt föreningsliv och fortsätta 

att arbeta med förebyggande åtgärder kan Osby marknadsföras som en bra 

kommun att åldras i. Möjlighet till sociala mötesplatser är av vikt för att 

bryta den isolering som en del äldre idag kan uppleva. Friska äldre som 

bibehåller sin självständighet och hälsa är en intressant målgrupp ur ett 

kommunalt perspektiv.  

Beredningen förordar att det görs satsningar som är positiva för äldre  

Till exempel tillgängliga bostäder och trygga utemiljöer, formella och 

informella mötesplatser som kan öka attraktiviteten för medborgarna. 

 

4. På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen 
organiseras/planeras för att öka kommunens attraktivitet som 
arbetsgivare? 

 

Rekrytering kommer att vara en av vård- och omsorgs största utmaningar i 

framtiden. Det kommer att vara stora pensionsavgångar fram till år 2030. Av 

de 300 personer som arbetar inom äldreomsorgen idag kommer mer än 

hälften att ha gått i pension 2030. 
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Pensionsavgångar Äldreomsorg med 5-års intervall 

 

 
HSL: Legitimerad personal         Baspersonal: Undersköterskor    Övriga: Chefer, 
handläggare och administrativ personal 

 

Rörligheten är stor bland de anställda och det är troligt att den kommer att 

öka. Den arbetsgivare som erbjuder bra arbetsvillkor kommer att kunna 

anställa personal. En arbetsgivarepolitik som främjar goda arbetsvillkor, god 

arbetsmiljö, kompetensutveckling samt betald vidareutbildning och karriär-

möjligheter har bättre förutsättningar och ökar attraktiviteten hos arbets-

givaren. Arbetsscheman som ger möjlighet till återhämtning mellan 

arbetspass och konkurrenskraftig lön är andra faktorer som kan bidra till att 

vara attraktivt för blivande och redan anställda medarbetare.  

I den hårdnande konkurrensen om arbetskraft vill beredningen betona 

att det är av stor vikt att kunna erbjuda goda arbetsvillkor för att 

lyckas rekrytera samt behålla skickliga och kompetenta medarbetare. 

 

Beredningen konstaterar att vård och omsorgsarbetet idag till stor del utförs 

av kvinnor. För att få en jämnare könsfördelning är det angeläget att få män 

att se vårdyrket som ett attraktivt yrke.  

Beredningen anser att arbete med att förbättra arbetsvillkoren genom 

till exempel önskad sysselsättningsgrad respektive minskning av antalet 

delade turer kan vara ett sätt att behålla och rekrytera personal.  

 

Beredningen vill framhålla att cheferna har en nyckelroll för att skapa goda 

arbetsvillkor. Rekrytering av kompetenta chefer som är goda ledare är en 

viktig faktor för att forma verksamheter som fungerar väl. Relationen till 

chefen präglar i stor utsträckning arbetet i arbetsgrupperna. Konkurrensen 

om chefer kommer troligtvis att vara hård också i framtiden. 

Beredningen pekar på vikten av att ge bra chefsstöd, utvecklings-

möjligheter och förutsättningar för ett gott ledarskap för att behålla 

skickliga och kompetenta chefer. 

 

Beredningen framhåller att eftersom det i en framtid kommer att vara 

brist på arbetskraft behöver vård- och omsorg hitta sätt för att ge 

nyanlända förutsättningar att arbeta inom vården. Erfarenheterna av 

utlandsfödda medarbetare i vården är hitintills mycket positiv. Dessa 

personer behövs som tidigare beskrivits för att möta personer med annat 

modersmål. 
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Beredningen anser att det arbete som inletts med certifiering till Vård och 

omsorgscollege är en viktig del i att öka kommunens attraktivitet som 

arbetsgivare. Under 2017 kommer Osby kommun att certifieras av Vård och 

omsorgscollege för att öka samarbetet mellan vård och omsorgsprogrammet 

på Ekbackeskolan och kommunens vård och omsorg. Certifieringen innebär 

bland annat att praktikplatser kvalitetssäkras med utbildade handledare i 

verksamheterna, kraven för utbildningar på gymnasie- och komvuxnivå ses 

över och utbildningarna görs mer attraktiva.  

Beredningen vill understryka att det är angeläget att prioritera det 

fortsatta arbetet med Vård och omsorgscollege. 

 

Beredningen anser också att samarbetet med universitet/högskolor och andra 

utbildare för att marknadsföra vårt goda arbete. Att ta emot studenter/elever 

som får ta del av vår verksamhet, är ett sätt att attrahera tilltänkta 

arbetstagare.  

 

Beredningens uppfattning är att möjliggöra olika karriärvägar ökar 

förutsättningarna att behålla personal. För att befintlig personal ska behålla 

sina kunskaper och utveckla ny kompetens inom området vård och omsorg 

behöver resurser avsättas så att personalen kan få fortbildning och 

kompetensutveckling. 

Beredningen förordar att det för all personal inom äldreomsorgen bör 

finnas karriärvägar inom yrket och möjlighet till fortbildning. 
 

Beredningen konstaterar också att det behövs en förbättrad 

marknadsföring av omvårdnadsyrkena.  Det är angeläget med en  

förbättrad spridning av den höga kvalitet som äldreomsorgen har i 

Osby kommun. Sociala medier är en viktig plattform för informations-

spridning. Det kommer i framtiden att vara ett viktigt område att följa och 

utveckla i olika former. 

 

5. På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen 
organiseras/planeras för att skapa högre kostnadseffektivitet när 
det gäller lokaler? 

 

Beredningen konstaterar att driftskostnader tenderar att bli lägre på stora 

vård- och omsorgsboende med ett större antal vårdtagare jämfört med 

boende med färre vårdtagare. Som exempel på ”för litet” boende kan nämnas 

Soldalen som har högre driftskostnad än större boenden som Rönnnebacken 

och Lindhem. Stora vård och omsorgsboende med mindre enheter inom 

boendet är enklare och kostnadseffektivare att bemanna. Samordningen av 

personalresurser underlättas också på större boende, som exempel kan 

nämnas nattpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. 

Beredningen anser att en framgångsfaktor i den framtida planeringen 

för att hålla nere kostnaderna är att ha tillräckligt stora vård och 

omsorgsboende där samordningsvinster uppnås.  

 

Boendeantalet på enheterna bör vara nio personer för att bemanna så 

kostnadseffektivt som möjligt. Alla vård och omsorgsboende ska vara 

anpassade för personer med demenssjukdom. I nationella riktlinjer för vård 
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och omsorg av personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen 2010) 

beskrivs att god vård för demenssjuka inte kan ges om antalet vårdtagare blir 

för många på en enhet, vården påverkas då negativt. Rekommendationen är 

max 10 vårdtagare. 

Beredningen förordar att vid all nybyggnation ska flexibilitet och 

hållbarhetsaspekten vägas in för att möta framtidens behov.  

Beredningen föreslår att det vid om och nybyggnation av vård och 

omsorgsboende planeras för enheter med nio vårdtagare. Beredningen 

bedömer att det är kostnadseffektivt att samordna vård och 

omsorgsboende till centralorterna Osby och Lönsboda.  
 

Den äldre delen av Lindhem som idag inrymmer gruppboende för 

demenssjuka är oekonomisk att driva på grund av höga driftskostnader och 

är standardmässigt undermålig. I den äldsta, vita delen av Lindhem finns 

också stora utrymmen som inte kan användas på ett effektivt sätt. 

Beredningen konstaterar att Lindhem behöver åtgärdas för att ge tillräckligt 

modern och anpassad standard för personer med demenssjukdom. 

Beredningens uppfattning är att det föreligger ett investeringsbehov på 

Lindhem som behöver utredas av kvalificerad expertis. 

 

6. På vilket sätt kan den kommunala äldreomsorgen använda 
välfärdsteknologi för att möta framtida utmaningar? 

 

Beredningen konstaterar att utvecklingen av välfärdsteknologi ger 

möjlighet till nya arbetssätt som på ett positivt sätt kommer att 

komplettera utförandet av äldreomsorg. Funktioner inom detta område 

ska ses som trygghetstjänster som ger möjligheter att skapa trygghet, öka 

integriteten och öka självständighet för den enskilde och på sätt främja 

kvarboende i det egna hemmet. Funktioner som kan användas nära 

vårdtagare är t ex trygghetskameror. Istället för att gå in och störa den 

enskilde kan en trygghetskamera erbjuda trygghet med en ostörd nattsömn. I 

framtiden kommer det att kunna erbjudas larm med GPS, sensorer i hemmet, 

videokontakt med hemtjänst och sjukvård för trygghetsskapande kontakter.  

 

Välfärdsteknologi kan även användas som en trygghetsskapande åtgärd för 

närstående. Den tekniska utvecklingen går med svindlande fart och skapar 

möjligheter till nya användningsområden.  

 

Funktioner inom välfärdteknologin som skapar kvalitet i vården och innebär 

bättre beslut och enklare sätt att granska och kvalitetssäkra processer är på 

väg att införas. Möjlighet att se journaler över huvudmannagränser, signera 

läkemedel digitalt vid överlämning, vårdplaneringar på distans är teknik som 

förbättrar kvalitén och möjligheten för personal att använda resurserna på ett 

mer effektivt sätt. I framtiden kommer även möjligheter för personer att 

själva utföra viss provtagning i hemmet att finnas. Det behöver på ett 

pedagogiskt sätt belysas hur välfärdsteknologi kan förbättra trygghet och 

kommunikation samt ökar integriteten och självständigheten för den 

enskilde.  

Beredningen anser att det kommer att behövas stora 

informationsinsatser om fördelarna med digital teknik. 
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Beredningens förslag till hur den kommunala äldreomsorgen 
ska organiseras/ planeras 2016-2030 

 

 Planeringen av den framtida äldreomsorgen utgår från alternativ 1 

som innebär att en större andel äldre kommer att behöva hemtjänst 

och en mindre andel kommer att behöva vård- och omsorgsboende. 

 Tillägg i betänkandet kan bli aktuellt när den nationella 

kvalitetsplanen är klar under 2017 

 Det behövs fler bostäder som är anpassade för äldre för att möta 

demografin och prognoser om kommande behov. Beredningen 

bedömer att fler anpassade bostäder behövs både i Lönsboda och 

Osby 

 Beredning föreslår att kommunen genom ägardirektiv påverkar 

byggandet av trygghetsbostäder i kommunen. Trygghetbostäder bör 

finnas centralt på orten för närhet till kommunikationsmedel och att 

affärer och annan service ska vara lättåtkomlig. Beredningen anser 

vidare att det bör planeras för ytterligare trygghetsbostäder i Osby.  

 Hela Bergfast omvandlas snarast till trygghetbostäder, parallellt med 

byggande av nytt vård och omsorgsboende, förslagsvis på samma 

tomt som Soldalen. 

 Det förebyggande arbetet som sker i Osby kommun bör bevaras och 

utvecklas. 

 Resurser bör satsas för att utveckla den personcentrerade vården.  

 Det bör beaktas att nya vårdformer kommer att kräva god utbildning 

och kompetensutveckling av personalen inom vård och omsorg. 

 En utökning av enheten Trygg hemgång är kostnadseffektiv och kan i 

en framtid behöva förstärkas. 

 Det bör finnas en beredskap för att möta ett behov av ökat antal 

korttidsplatser. 

 Det kommer att behövas en resursförstärkning av demens-

sjuksköterskekompetens. 

 Satsningar på att ge stöd och hjälp till personer som är anhörig-

vårdare är en resurseffektiv investering som i framtiden behöver 

förstärkas. 

 Beredningen förordar att det finns personal som har möjlighet att 

kommunicera med vårdtagare på deras modersmål för att de ska 

kunna vara delaktig i sin vård 

 Kommunens attraktivitet för medborgarna kan påverkas genom att 

behålla den goda kvaliteten och det goda rykte som finns idag och på 

sätt skapa förutsättningar för att kunna konkurrera om arbetskraften. 

 Satsningar som är positiva för äldre t ex tillgängliga bostäder och 

trygga utemiljöer, formella och informella mötesplatser kan öka 

attraktiviteten för medborgarna. 

 I konkurrensen om arbetskraften är det av vikt att kunna erbjuda goda 

arbetsvillkor. Arbete med att förbättra arbetsvillkoren genom t ex 
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önskad sysselsättningsgrad respektive minskning av antalet delade 

turer kan vara ett sätt att behålla och rekrytera personal. 

 Beredningen vill framhålla att cheferna har en nyckelroll för att skapa 

goda arbetsvillkor. Bra chefsstöd, utvecklingsmöjligheter och 

förutsättningar för ett gott ledarskap bör värnas för att behålla 

kompetenta chefer. 

 Vård och omsorg behöver hitta sätt för att ge nyanlända 

förutsättningar att arbeta inom vård och omsorg för att säkra 

rekrytering 

 Beredningen vill understryka att det är angeläget att prioritera det 

fortsatta arbetet med Vård och omsorgscollege och samarbetet med 

högskolor 

 Det bör finnas karriärvägar inom yrket för all personal inom 

äldreomsorgen  

 Det behövs en förbättrad marknadsföring av omvårdnadsyrkena och 

en förbättrad spridning den höga kvalitet som äldreomsorgen i Osby 

kommun har är angelägen 

 En framgångsfaktor i den framtida planeringen för att hålla nere 

kostnaderna är att ha tillräckligt stora vård och omsorgsboende där 

samordningsvinster uppnås  

 Beredningen förordar att vid all nybyggnation ska flexibilitet och 

hållbarhetsaspekten vägas in för att möta framtidens behov 

 Vid om- och nybyggnation av vård och omsorgsboende planeras för 

enheter med nio vårdtagare. Beredningen bedömer att det är 

kostnadseffektivt att samordna vård och omsorgsboende till 

centralorterna Osby och Lönsboda. 

 Det föreligger ett investeringsbehov på Lindhem som behöver 

utredas av kvalificerad expertis.  

 Utvecklingen av välfärdsteknologi ger möjlighet till nya arbetssätt 

som på ett positivt sätt kommer att komplettera utförandet av 

äldreomsorg. 

 Det kommer att behövas stora informationsinsatser om fördelarna 

med digital teknik. 
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Yttrande över ”Förstudie näringslivsarbetet i Osby kommun”

Dnr Ks/2016:830

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet

- Föreslå kommunstyrelsen att yttra sig över ”Förstudie näringslivsarbete i Osby 
kommun” enligt följande:

- (4) Det finns en inventering av befintlig mark inom redan detaljplanelagda 
industriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för nyetablering av företag. 
Bedömningen av inventeringen gällande kommunägd och industriplanerad mark är att det 
grovt räknat finns cirka 250 000 kvadratmeter obrukad mark.
- (5) Det finns grovt räknat cirka 300 000 kvadratmeter mark för industri och handel inom 
detaljplanerat område i Osby, Lönsboda och Killeberg. Av denna yta finns cirka 50 000 
kvadratmeter med utbyggd infrastruktur. 
- (6) Det finns cirka 112 byggklara tomter för enbostadshus i Osby, Lönsboda och 
Killeberg. På kommunens hemsida finns en karta att tillgå över byggklara tomter. 
- (7) Det finns möjlighet att bygga cirka 170-200 nya bostäder i flerbostadshusform. 
Marken ägs till största delen av Osbybostäder varav cirka 50 av de planerade bostäderna 
är planlagda på mark i kommunens ägo.     

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har pwc genomfört en förstudie av Osby 
kommuns näringslivsarbete. Revisionsfrågan som ställdes var ”Säkerställer kommunstyrelse att 
det bedrivs ett ändamålsenligt näringslivsarbete i Osby kommun?” 
Revisorerna har kommit fram till att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att det bedrivs 
ett ändamålsenligt näringslivsarbete. I granskningen återfinns fyra kontrollmål för att belysa 
området och att flertal rekommendations ges i rapporten i syfte att vidareutveckla kommunens 
näringslivsarbete.
Rapporten har skickats på remiss till samhällsbyggnadsutskottet för vidare förslag till beslut i 
kommunstyrelsen. 

http://www.osby.se/
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 (1) Kommunstyrelsen bör se till att målen och riktlinjerna förtydligas i samband med att 
den nya organisationen kommer på plats. I detta arbete bör kommunen överväga om 
målvärdet tex via SKL:s undersökning Insikt eller andra kan utgöra ett komplement till 
Svenskt näringslivs ranking över företagsklimat.

 (2) Vi rekommenderar att kommunstyrelsen prioriterar bland aktiviteterna i syfte att 
kunna genomföra de aktiviteter inom näringslivsområdet som ger störst effekt. 

 (3) Kommunstyrelsen bör genom dialog säkerställa ett forum för utveckling av 
näringslivsfrågor, tex genom ett näringslivsråd eller liknande där olika strategiska frågor 
kan diskuteras som är väsentliga för kommunens näringsliv.

 (4) Vi konstaterar att det saknas en inventering av befintlig mark inom redan 
detaljplanelagda industriområden i syfte att se om det går att nyttja denna för 
nyetablering av företag. Vi konstaterar att det inte verkar finnas några nyckeltal eller 
måltal för hur mycket mark som ska avsättas till näringslivet som helhet i kommunen. 

 (5) Hur många kvadratmeter mark finns tillgängligt för att kunna erhålla startbesked före 
1 juni 2017 för nybyggnad av handels/industrilokaler i Osby respektive Lönsboda och 
Killeberg?

 (6) Hur många tomter för enbostadshus finns tillgängliga för att kunna erhålla 
startbesked före 1 juni 2017 för nybyggnad av småhus i Osby respektive Lönsboda och 
Killeberg?

 (7) Hur många kvadratmeter mark finns tillgängligt för att kunna erhålla startbesked före 
1 juni 2017 för nybyggnation av flerbostadshus i ovan nämnda orter?
 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2017-01-09

Arne Bertilsson Kettil Svensson
Tf. samhällsbyggnadschef Planarkitekt FPR/MSA

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnad
Kettil Svensson
Arne Bertilsson
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Besköksadress Västra Storgatan 35
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Till: Kommunstyrelsen

Granskning av kompetensförsörjning
Dnr KS/2016:849020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott 

-Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge HR-enheten 
ansvaret för att revisionens rekommendationer blir utförda enligt följande:

 HR-enheten ansvarar för att, i samverkan med förvaltningarna och fackliga 
företrädare, ta fram en kompetensförsörjningsplan. 

 HR-enheten ansvarar för att rutin för avgångssamtal tas fram och implementeras.
 Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att kompetensförsörjning finns med på 

dagordningen vid presidieträffar.
 HR-enheten ansvarar för att kompetensförsörjning finns med i planen för intern 

kontroll.

Sammanfattning

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av vilken 
beredskap Osby kommun har för att trygga den framtida kompetens-försörjningen inom 
kommunens olika ansvarsområden. Granskningen ska besvara om kommunstyrelsen 
säkerställer att kompetensförsörjningen sker på ett ändamålsenligt vis inom nämnderna.

Granskningen har utförts utifrån dessa fem kontrollmål:

1. Tas prognoser kontinuerligt fram som ligger till grund för bedömning av det 
kommande rekryteringsbehovet? 

2. Vilka risker har identifierats kopplat till kompetensförsörjning? 
3. Hur arbetar kommunstyrelsen för att behålla personal och utveckla befintliga 

anställda?  
4. Vilka åtgärder har kommunstyrelsen vidtagit för att trygga återrekryteringen? 
5. Hur säkerställer kommunstyrelsen att önskad kompetens tas tillvara i samband med 

att medarbetare slutar, avgångar? 

Granskningen visar att kommunstyrelsen uppfyller sitt ansvar gällande kontrollmål 1, 3 och 
4. För kontrollmål 2 är ansvaret delvis uppfyllt och för kontrollmål 5 till mindre del 
uppfyllt.

http://www.osby.se/
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Den revisionella rekommendationen är:

 Att kommunstyrelsen tar initiativ till att genomföra en dokumenterad riskanalys. Denna 
kan med fördel ligga som en del i den kommande kompetensförsörjningsplanen.

 Att en rutin tas fram för hur avgångssamtal ska genomföras samt att resultaten av 
samtalen tillställs Hr-funktionen för vidare analys och bedömning.

 Att kompetensförsörjning blir en stående punkt på dagordningen vid de tillfällen som 
kommunstyrelsen har dialog med nämnderna.

 Att kommunstyrelsen överväger att ta med kompetensförsörjning i sin plan för intern 
kontroll.

Yttrande

HR-enheten ställer sig bakom den rapport som kommunrevisionen tagit fram tillsammans 
med Pwc. De rekommendationer som ges kommer att hanteras enligt följande:

 HR-enheten har redan fått uppdraget att i samverkan med förvaltningarna och 
fackliga företrädare ta fram en kompetensförsörjningsplan. 

 Rutin för avgångssamtal är på gång och beräknas vara klar i februari 2017.
 Vid presidiedialoger ska kompetensförsörjning vara ett område som diskuteras.
 Kompetensförsörjning har varit och är med i planen för intern kontroll.

_____________________
Anna Hesselstedt
HR-chef







































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

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

TJÄNSTESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2017-01-04

 
 

Kommunledningskontoret
Pia Lindvall Bengtsson, 0479-52 81 61
Pia.lindvall@osby.se

 
 

 
 

 
  

Budgetanvisningar inför budget 2018 och flerårsplan 
2019-2020.

Dnr KS/2016:702  041

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott
Kommunstyrelsen beslutar anta budgetanvisningar inför budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020.

Sammanfattning
Flerårsplanens budgetramar 2018-2019 utgör preliminära budgetramar och 
som är justerade med omdisponeringar utifrån ny organisation mm som 
behandlas i särskilt ärende avseende budget år 2017.

Beslutsunderlag
Budgetanvisningar inför budget 2018 och flerårsplan 2019-2020.

Petra Gummeson
Kommunchef                                                     

 Pia Lindvall Bengtsson
 Ekonomichef         

Beslutet skickas till 
Kommunchef Petra Gummeson
Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
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Osby kommun   2017-01-12   
Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2016:702 

Budgetanvisningar inför budget 2018 och flerårsplan2019-2020 

Allmänt 
 
Osby kommuns kommunfullmäktige beslutade om budgetramar i flerårsperspektiv 2018-2019 den 28 
november 2016 . Kommunstyrelsen beslutade om tidplan för 2017 års budgetarbete 2016-12-14. 
Kommunfullmäktige beslutar om slutliga budgetramar den 12 juni 2017.  Nämnderna lägger sitt 
förslag till preliminär budget inom budgetramen i dessa anvisningar senast den 15 september och 
nämndernas slutliga nämndplan ska vara beslutad den 1 december 2017.  

Regeringen kommer att lägga fram vårpropositionen den 18 april 2017 och budgetpropositionen den 
20 september 2017. Av erfarenhet är det kort framförhållning från statens sida när det gäller beslut som 
förändringar de ekonomiska förutsättningarna för kommuner.  

Nedan redovisas utdrag ut cirkulär 16:65 som innehåller Sveriges och kommuner och landstings 
senaste bedömning om kommunernas ekonomi inklusive skatteprognos. 

Konjunkturen och skatteunderlaget bromsar in 

Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas starkt också nästa år. I år beräknas BNP, 
kalenderkorrigerat, öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande bakom tillväxten är 
kraftigt ökade investeringar och en snabbt växande offentlig konsumtion i kölvattnet av fjolårets stora 
antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtionsutgifter ökar i år relativt måttligt, men 
förväntas öka i snabbare takt nästa år. År 2017 kan beskrivas som ett högkonjunkturår för svensk 
ekonomis del. 

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion innebär att läget på arbetsmarknaden förbättras 
ytterligare. Antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin beräknas 2017 öka med 1,3 procent vilket 
kan jämföras med en ökning med 1,8 procent i år. Den positiva utvecklingen innebär att arbetslösheten 
gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det förbättrade läget på arbetsmarknaden beräknas 
löneutvecklingen bli fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig timlön med 2,8 procent. 

Ett ökat resursutnyttjande, bättre fart på privat konsumtion, högre råvarupriser och en försvagad krona 
innebär att prisökningstakten gradvis stiger under året. Efterhand når ökningen av konsumentpriserna 
mätta som KPIF, dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader, över 2 procent. Mot denna bakgrund 
är vår bedömning att Riksbanken under hösten höjer styrräntan. Den stramare penningpolitiken får till 
följd att kronan stärks och då framförallt mot euron. 

Utvecklingen åren 2018–2020 är ingen prognos utan i stället en framskrivning gjord på basis av några 
på förhand uppställda antaganden. Styrande i detta upplägg är att svensk ekonomi på sikt återgår till 
konjunkturell balans. Det innebär en mer normal men väsentligt långsammare utveckling av 
produktion och sysselsättning än tidigare då den svenska ekonomin gått från låg- till högkonjunktur. 
Åren 2018–2020 understiger BNP-tillväxten 2 procent samtidigt som ökningen i sysselsättningen är 
starkt begränsad. 
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Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 3,8 3,2 2,8 1,9 1,6 1,7 

Sysselsättning, timmar* 1,0 1,8 1,3 0,3 0,0 0,2 

Relativ arbetslöshet, nivå 7,4 6,9 6,3 6,6 6,7 6,7 

Timlön, 
nationalräkenskaperna 

3,2 
2,3 3,0 

3,1 3,4 3,4 

Timlön, 
konjunkturlönestatistiken 

2,5 
2,6 2,8 

3,1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 0,6 1,2 1,8 1,9 2,0 2,0 

Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,9 3,0 2,6 2,7 

Realt skatteunderlag 2,0 2,2 1,8 0,8 0,5 0,7 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit 
en gynnsam utveckling av kommunernas och landstingens skatteunderlag. I reala termer beräknas 
skatteunderlaget öka med i genomsnitt 2 procent åren 2015–2017 vilket är ungefär det dubbla mot 
normalt. I och med att den svenska ekonomin efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och 
därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderlagets utveckling åren 2018–2020 betydligt 
svagare. Det blir då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och kostnader att gå 
ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på ½–1 procent ska klara demografiska krav som 
årligen växer med 1½ procent. 

Skatteunderlagstillväxten når zenit 2016 

När vi gjorde vår oktoberprognos hade vi tillgång till det preliminära taxeringsutfall Skatteverket 
publicerade den 8 september. Det indikerade att skatteunderlaget ökat med 4,6 procent under 2015, 
men en del uppgifter var motsägelsefulla och utfallet skulle kunna komma att blir avsevärt högre. Det 
var därför ovanligt osäkert vilket det slutliga utfallet skulle komma att bli, varför vi av 
försiktighetsskäl valde att behålla vår prognos från augusti – en ökning med 4,8 procent. När det 
slutliga taxeringsutfallet publicerades den 21 november visade det sig att ökningen blev 5,05 procent, 
vilket är mer i linje med de prognoser vi gjorde innan de preliminära utfallen presenterades.  

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter 
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Källa: Skatteverket och SKL. 

Skatteunderlagsprognosen för åren 2016–2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild som 
sammanfattas här ovan och presenteras mer utförligt i MakroNytt, 2/2016. Den starka 
skatteunderlagstillväxten 2015 och 2016 beror framförallt på att den pågående konjunkturuppgången 
har medfört stark ökning av arbetade timmar båda åren (diagram 1). I år förstärks skatteunderlaget 
också av en relativt stor ökning av pensionsinkomsterna till följd av kraftigt positiv balansering av 
inkomstanknutna pensioner.  

Nästa år prognostiserar vi avtagande skatteunderlagstillväxt. De beror främst på att arbetade timmar 
inte väntas utvecklas fullt lika starkt som i år. Även utbetalningarna av en del sociala ersättningar, 
främst sjukpenning och arbetsmarknadsersättningar, bidrar mindre till skatteunderlagets ökning. Detta 
motverkas delvis av att det stramare arbetsmarknadsläget leder till att löneökningarna blir större. 

Kalkylen för åren därefter bygger på förutsättningen att ekonomin närmar sig balans. Det betyder att 
skatteunderlagstillväxten hålls tillbaka av svagare sysselsättningsökning och grundavdrag som ökar i 
högre takt än för tillfället. 

Även i reala termer (efter avdrag för prisökningar) kulminerar skatteunderlagstillväxten i år och ligger 
kvar på en hög nivå 2017. Därefter faller den tillbaka till svagare utvecklingstal än vi sett sedan 2010. 

Förändring jämfört med SKL:s prognos från oktober 2016 

Jämfört med den prognos SKL presenterade i oktober (Cirkulär 16:51) är utvecklingen reviderad 
samtliga år, se tabell 2. 

Skatteunderlaget 2015 är uppreviderat till följd av den slutliga taxeringen. 

Nedrevideringen 2016 beror främst på att arbetade timmar utvecklats svagare än enligt vår prognos i 
oktober. Att utvecklingen år 2017 är nedreviderad förklaras till stor del av att vi nu prognostiserar 
mindre ökning av sociala ersättningar, framförallt sjukpenning. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0
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I kalkylen för år 2018–2020 växer skatteunderlaget långsammare än enligt vår oktoberkalkyl till följd 
av att vi nu utgår från att arbetsmarknaden når balans på en lägre sysselsättningsnivå. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell förändring 

  2015 2016 
 

2017 2018 2019 2020 
2015–
2020 

SKL dec 5,0 4,8  4,4 3,6 3,5 3,8 28,0 

ESV 
nov/dec 5,1 5,1 

 
4,4 4,2 3,9 3,9 29,7 

SKL, okt 4,8 5,0  4,5 3,9 3,8 3,9 28,9 

Reg, sep 5,2 5,0  5,2 4,2 4,2 4,1 31,4 

Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, SKL. 

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex 

I våra kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den 
årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. 
Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på 
arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan redovisas vår senaste bedömning 
av prisförändringar under perioden 2015–2020. Syftet med uppgifterna är att göra det möjligt för 
kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex. i budgetarbetet, med samma förutsättningar 
som används i SKL:s kalkyler. 

Tabell 10. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Personalkostnad* 3,6 3,5 2,9 3,2 3,5 3,5 

Övrig förbrukning 1,7 1,9 2,2 2,4 2,6 2,6 

Prisförändring 3,0% 3,0% 2,7% 2,9% 3,2% 3,2% 

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter. 

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för anställda i 
kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter. Bedömningen för 
kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden enligt SKL:s prognos 
(dock justerad för den statliga lärarlönesatsningen), och beslutade förändringar av 
arbetsgivaravgifterna. För 2016 och 2017 påverkar lärarlönesatsningen PKV med 0,3 procentenheter 
per år. 

Allt högre avsättningar för förmånspensioner, delvis till följd av ändrad indexberäkning för allmän 
pension innebär kraftigt ökade pensionskostnader framöver. Det påverkar även utvecklingen av sociala 
avgifter, främst 2019–20. Det bör dock betonas att denna utveckling är starkt förknippad med de 



5 
 

antagande om priser, löner m.m. som ligger bakom kalkylen. Osäkerheten ökar för varje år framåt. För 
2019–20 påverkar det PKV med 0,2 procentenheter. 

Det sker en kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre 
utbildningsnivå, och därmed höjda löner. Vi betraktar denna kvalitetsökning som en volymförändring 
och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en uppskattning av 
kvalitetsökningen. 

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av vår prognos för KPIF-KS, dvs. 
konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt, och en uppskattad löneandel. Lönekostnader 
respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i totalkostnaderna. 

 

Osäkerhetsfaktorer i den finansiella planeringsprocessen 
 
Skatter/utjämning utgör 74 % av kommunens intäkter år 2015. Prognoserna avseende 
skatter/utjämning förändras under hela året beroende på förändringar i omvärlden och den slutliga 
budgeten utgår från skatteberäkningarna i augusti året före. Osby kommun planerar utifrån ”Sveriges 
kommuner och landstings” (SKL) prognoser. Enligt Sveriges kommuner och landsting är osäkerheten 
större i senaste prognoserna är tidigare år. Kommunerna uppmanas att öka marginalerna i den 
ekonomiska planeringen för att kunna möte snabba förändringar. 

Osby kommuns personalkostnader utgör 64 % av de totala kostnaderna 2015. De lokala 
löneförhandlingarna har genomförts och är slutligen klara i december 2016. Nämnderna kompenseras 
för löneökningar efter genomförd förhandling. Detta innebär att det i preliminära budgetramar för 
2018 ingår löneökningar för alla avtal utom kommunals för år 2016. Kommunals förhandlingar och 
utbetalning av ny lön blev slutligen klara i december 2016. Löneökningar budgeteras centralt på 
finansförvaltningen och fördelas efter genomförd förhandling. 

Lagstiftning om god ekonomisk hushållning 
 
 
Den allmänna inriktningen i lagen är att 

• Ge tydliga signaler om lägsta godtagbara resultatnivå under en viss tidsperiod. 
• Mer fokus på utfall än på budget. 
• Mer fokus på flerårsperiod än på ett år. 
• Regelverket är åtgärdsinriktat. 
• Ansvarsprövningen bygger på den demokratiska processen. 

 

I budgetbeslutet i juni ska kommunfullmäktige anta följande: 
 
KL 8 kap 5 § 

Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I 
planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall vidare framgå hur verksamheten 
skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vid budgetårets slut. 
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För verksamheten ska mål och riktlinjer anges som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål anges som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. 

Av propositionen framgår att målen 

• ska vara tydliga och mätbara 
• ska ha både kort- och långsiktiga perspektiv 
• beakta nationella mål. 

 
Budgetarbetet 2017 inför budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 

 
Kommunstyrelsen beslutade om budgetprocessen 2017 i december 2016. Budgetprocessen bygger på 
dialog med nämndpolitiker och verksamhetsansvariga. Budgetarbetet startar upp i januari med en 
omvärldsdag med samtliga presidier, bolagspresidier. Kommunfullmäktige beslutar om budget 2018 
och flerårsplan 2019-2020 i juni 2017. 
 
Extern finansiering av utvecklingsprojekt 
 
Nämnderna uppmanas till att vara aktiva och söka externa finansiärer avseende utvecklingsprojekt. 
Exempel på externa finansiärer är EU, socialstyrelsen, skolverket, länsstyrelsen, Region Skåne m fl. 
 
Osby kommuns budgetramar I flerårsperspektiv 
Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar för nämnderna i flerårsperspektiv. Från och med 2017 
är beslutade budgetramar exklusive kapitalkostnader.  Under perioden finns möjlighet att göra 
justering i budgetramarna om förutsättningarna förändras. 
 
Budgetförutsättningarna och fördelningen av budgetramarna mellan nämnderna kommer att processas 
i de politiska partierna under våren och slutliga justeringar görs i kommunfullmäktige i juni 2017. 

Nedan redovisas de av fullmäktige beslutade budgetramarna för åren 2018-2019. Dessa förslag till 
budgetramar justeras utifrån den förändrade förvaltningsorganisationen från och med år 2017. 

Nettokostnadsram per nämnd enligt flerårsplan 2018 – 2020, tkr 
 
Nämnd/budgetram  Prel plan 2018 Prel plan 2019 
Kommunledningskontor  31588 30688 
Fastighet  -1594 -1594 
Kost  22224 21974 
Utbildning och arbete  87573 82573 
Samhällsbyggnad  62290 60290 
VA-verksamhet  0 0 
Tillsyns- och 
tillståndsnämnd 

 3573 3573 

Kommunrevision  730 730 
Valnämnd  60 31 
Barn- och skolnämnd  236675    233175 
Vård- och omsorgsnämnd  199428 201580 
Överförmyndare  2043 1943 
Kapitalkostnader  41989 41989 
SUMMA  686579 676952 
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Ny preliminär Nettokostnadsram per nämnd 2018 – 2020, tkr utifrån den förändrade 
förvaltningsorganisationen och ändrad omfattning av budgetramar, samt de slutliga 
löneökningarna för kommunal utifrån 2016 års lönerörelse 
 
Nämnd/budgetram Prel plan 2018 Prel plan 2019 Prel plan 2020 
Kommunledningskontor 37109 36209 36209 
Serviceförvaltningen 56828 56578 56578 
Utbildning och arbete 81235 76235 76235 
Samhällsbyggnad 47585 45585 45585 
VA-verksamhet 0 0 0 
Tillsyns- och 
tillståndsnämnd 

3274 3274 3274 

Kommunrevision 714 714 714 
Valnämnd 60 31 31 
Barn- och skolnämnd 221049 217549 217549 
Vård- och omsorgsnämnd 199949 202101 202101 
Överförmyndare 1983 1883 1883 
Kapitalkostnader 41989 41989 41989 
SUMMA 691775 682148 682148 
   

Nämnder/styrelser kompenseras för löneökningarna i samband med årets lokala löneöversyn. Dessa 
beräknas vara klara i april 2017 avseende 2017 års lönerörelse.  Kapitalkostnader budgeteras utanför 
beslutade budgetramar och nämnder kompenseras fullt ut för att alla kapitalkostnader. Ramarna 
kommer även i vissa avseenden att justeras med den ombudgetering/tilläggsbudgetering som beslutas 
av kommunfullmäktige i mars. 

Preliminär nämndplan som lämnas till ekonomiavdelningen 15 september är underlag för den slutliga 
nämndplanen/internbudgeten som lämnas in den 1 december. Den ska utgå från fullmäktiges 
fastställda mål, samt de av fullmäktige beslutade budgetramarna i juni 2017. I nämndplanen ska nya 
uppgifter/ambitionshöjningar framgå, även effektiviseringar, avslutade gamla uppdrag som ger 
möjlighet att finansiera nya åtaganden. Möjligheten att finansiera nya åtaganden genom effektivisering 
i verksamheten skall belysas. 

Budgetprocess 
 
Beslutad tidplan för budgetprocess har reviderats och finns i bilaga 1. 

Nedan redovisas de handlingar som ska ingå i nämndernas förslag till budget 2018 och flerårsplan 
2019-2020. 

 
Budgethandlingarna skall inlämnas till ekonomiavdelningen vid följande 
tidpunkter: 

 

2017-03-15 
 
Förslag till investeringsplan 2018-2024 

• Förslag till investeringsprogram 2018-2024, inrapportering via Stratsys. Skriv kompletterande 
texter till respektive investering så att det blir tydligt för beslutsfattare. 
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• Prioritering av begärda projekt, samt att de investeringar som medför minskade driftkostnader 
är markerade. 

• Begäran om utökad budgetram avseende kompensation för ökade kapitalkostnader och/eller 
övriga driftskostnadsökningar. 

• Detaljplanering per kvartal avseende större investeringar 2018, inrapportering via Stratsys. 
• Investeringskalkyler. 
• Driftkostnadskalkyl avseende föreslagna investeringar. 
• Övrigt material som är av vikt att ha som underlag för beslut avseende investeringar. 

 
2017-09-15 
 
Preliminär nämndplan och internbudget lämnas till ekonomiavdelningen för 
avstämning. 
 
Förslag till nämndplan 2017 (i Stratsys) 

• Verksamhetsbeskrivning 
• Årets verksamhet (förändring i antalet årsarbetare, ny eller borttagen verksamhet, 

ändrad lagstiftning mm) 
• Nyckeltal och statistik 
• Ekonomi 
• Budget per verksamhet 5 pos 
• Framtiden 

 
Förslag till preliminär internbudget (sifferbudget från Budget och Prognos, bilaga i Stratsys) 

• 5 positioners verksamhet 
• budgeterade intäkter 
• budgeterade  personalkostnader 
• budgeterade lokalkostnader 
• budgeterade övriga kostnader 
• budgeterade kapitalkostnader 

 
2017-12-01 

 
Beslutad nämndplan 2018 (i Stratsys) 

• Verksamhetsbeskrivning 
• Årets verksamhet (förändring i antalet årsarbetare, ny eller borttagen verksamhet, 

ändrad lagstiftning mm) 
• Resultatmål och indikatorer 
• Nyckeltal och statistik 
• Ekonomi 
• Budget per verksamhet 5 pos 
• Framtiden 

 
Dessutom lämnas direkt till ekonomiavdelningen 

• Underlag till sifferbudget 2018 per 5 positioners verksamhet och 2 positioners konto från 
Budget och Prognos (bilaga i Stratsys). 

• Personalbudget 2018 i enlighet med antagen driftbudget 
• Protokollsutdrag 
• MBL-protokoll 
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Budgetunderlag investeringar 
 

Förslag till investeringsbudget inlämnas via Stratsys senast 2017-03-15. Förslaget till investeringar 
redovisas för hela flerårsplansperioden 2018 - 2024, samt ett detaljerat förslag avseende 2018 med 
redovisning på kvartalsnivå för större projekt. Investeringarna skall rangordnas efter 
angelägenhetsgrad. Investeringsprojekt som leder till minskade driftkostnader, skall redovisa 
kostnadsminskningen i inlämnat förslag. Flera investeringsprojekt saknade kostnadsberäkning i 
beslutad investeringsplan. Det är viktigt att förslag till investeringar som läggs fram för 
budgetberedningen är prissatta. 
 
Verksamheter/nämnderna lämnar uppgifter om förändringar i fastighetsinvesteringsbehov för 
planperioden till fastighetsstrategen enligt särskild tidplan. 
 
Kommunens ledningsgrupp har fått i uppdrag att ta fram ett reviderat investeringsförslag utifrån 
förslag till investeringsprojekt som inlämnats från nämnder/styrelse/verksamheter. 
 

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten per projekt. Till varje förslag av 
investeringsprojekt skall bifogas investeringskalkyl, driftkostnadskalkyl, samt beskrivning av 
projektet. Det är även viktigt att ange om det avser ytterligare anslag till pågående projekt, samt 
projektets totalkostnad. Planeringsprocessen avseende investeringar skall följa kommunstyrelsens 
antagna investeringspolicy. 

Personalbudget 
 
Personalbudgeten arbetas fram i samarbete med personalavdelningen. Respektive budgetansvarig tar 
kontakt med sin ekonom för att planera arbetet med framtagande av personalbudget. 
 
Löneökningarna budgeteras även för 2017 på ett centralt konto. Löneökningarna fördelas när 
förhandlingarna är avklarade. 

Gällande personalomkostnader bifogas i bilaga och ändringar under året meddelas respektive 
förvaltning. Dessa fastställs slutligen i december 2017.  HR-avdelningen ska informeras om 
nödvändiga personalminskningar för att bedriva verksamheten inom disponibla ramar.. 

Kostnader avseende lokalvård/lokalhyra 
 
Fastighetsadministrationen tar fram underlag för internhyror 2017 för nämnd/styrelse 
/verksamhetsområde. Fastighetsadministrationen redovisar internhyror för 2017 i mars och överlämnar 
preliminär internbudget 2017 till ekonomiavdelningen. Lokalvården interndebiteras inte fr o m 2017.  
Städledaren tar fram underlag för verksamheterna avseende schabloniserade kostnadsfördelningar för 
lokalvården. Verksamheterna ska göra kostnadsberäkningar för samtliga kostnader  inklusive bland 
annat lokalvården och då krävs att städledaren tar fram schabloniserade beräkningar avseende 
lokalvården för respektive verksamhet. 
 
Kostnader avseende kost 
 
Kostnader för kostverksamheten budgeteras på kostverksamheten från och med år 2017. 
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Intäkter från interkommunala ersättningar (där kostersättning ingår) redovisas på respektive 
verksamhetsområde inom utbildning och arbete, samt barn skola. 

Intäkter från serviceboende och matdistributionen redovisas på verksamhetsområde vård och omsorg. 

Verksamheterna tar hänsyn till kostkostnaderna i samband med beräkning av budget för 
interkommunala ersättningar, samt vid verksamheternas justering inför rapporteringen till den 
nationella SCB-statistiken, så kallade räkenskapssammandraget. 

Kapitalkostnader 
 

SKL ger förslag på internränta för beräkning och fördelning av kapitalkostnader för aktiverade 
investeringar. Ambitionen med internräntan är att den ska fånga en rimlig räntenivå sett över en 
investerings hela livslängd. Internränteförslaget tas fram i samband med att förutsättningarna för 
kommande års budgetarbete behöver fastställas. 

Internränta 1,75 % för år 2017. Internräntan för år 2018 fastställs i februari 2017. 

Kapitalkostnaderna redovisas på respektive nämnd/verksamhet, dock ingår ej kapitalkostnaderna i den 
av fullmäktige beslutade budgetramen.  Osby kommuns principer för beräkning av kapitalkostnader är 
att avskrivningarna påbörjas månaden efter investeringen är tagen i bruk. 

 
Målbeskrivningar 
 
Osby kommuns ekonomistyrning bedrivs bland annat genom verksamhets- och resultatstyrning i 
kombination med nettobudgetramar. Denna styrform innebär att nämnderna har en stor frihet att 
hantera tilldelade resurser inom de gränser som målen anger. 

Finansiella mål och fullmäktigemål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, fastställs av 
kommunfullmäktige senast den 12 juni 2017.  Kommunens mål skall vara få, mätbara och väl 
förankrade i organisationen. Framtagande av fullmäktigemål görs enligt särskild tidplan. 

Resultatmått/nyckeltal 
 
Nämndmålen syftar till att fastställa organisationers prestationsnivå på kort sikt. I nämndmålen anges 
verksamhetsmått, indikatorer. Dessa ska vara förankrade i verksamheten. Alla inom verksamheten ska 
känna till sina indikatorer.  Det är viktigt att samma indikatorer används både i budget och bokslut. 
Ägna lite extra tid åt indikatorer och ta fram bra konkreta mätbara mål.  Nämndmålen skall vara få, 
beskriva verksamheten väl och vara kända långt ut i organisationen. Nämndmålen ska mäta både 
prestationer och kvalitet och vara kopplade till fullmäktigemålen. 

 
Nämndplan 
 

I enlighet med kommunallagen ska även verksamheten beskrivas i budgeten och inte enbart ekonomin. 
En nämndplan bör beskriva nämndens ambitioner och volymer som är kopplade till den siffermässiga 
sammanställningen i nämndens internbudget. Dessutom skall det framgå vilka förändringar som sker i 
verksamheten. 
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Osäkerhet i budgetarbetet 
 

Budget är en plan som snabbt kan ändras när förutsättningarna i omvärlden förändras. Det är osäkert 
om kommunerna får ytterligare stöd från staten i samband med vårproposition och budgetproposition.  
SKL har lämnat sin första Skatte- och bidragsprognos i december 2017. Nästa prognos kommer från 
SKL i februari 2017 och som kommer att ligga som grund för budgeten som beslutas av fullmäktige i 
juni 2017. Det slutliga budgetförslaget beräknas utgå i från augustiprognosen. SKL lämnar fortlöpande 
skatte-  och bidragsprognoser under hela året. Hur påverkar årets lönerörelse gällande budget? Dessa 
frågor med flera följs upp och anpassning av budgetramar sker under budgetprocessen. 

Kommunstyrelsen 

 

   

Marika Bjerstedt Hansen 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Bilaga 1  tidplan budgetprocessen 2017 

Bilaga 2  Gällande personalomkostnadspålägg 2017 
Bilaga 3  Beräkningsunderlag för resultatbudget 2018-2019-2020 utifrån flerårsplanen och nya 
skatteprognoser och pensionsprognoser. 
  



Osby kommun 
Kommunstyrelsen 

2016-12-14 
reviderad ks den 25 januari 

Tidplan för kommunstyrelsens process för framtagande av budget 2018 och 
flerårsplan 2019-2020 (investeringsbudget t o m år 2024) 

Osby kommuns budgetprocess genomsyras av stor delaktighet av ·samtliga politiska partier 
och förvaltningen. 

Allmänt 

Osby kommuns budgetprocess inleds genom omvärldsdag som ligger till grund för ' 
framtagande av budgetförutsättningar 2018-2020. Flerårsplanens budgetramar 2019-.2020 
utgör preliminära budgetramar, som kommer att revideras, bland armat utifrån tillko~mande 
löneökningar med mera, i det slutliga budgetbeslutet i november samma år. Huvudprincipen 
är att eventuella nya förutsättningar i verksamheten som påverkar budgetramen skall 
redovisas vid uppstartsmötet i januari, förutsättningar som kan påverka kommunstyrelsens 
beslut om budgetförutsättningar för budget 2018 och plan 2019-2020. lnvesteringsplanen ska 
beslutas för tiden 2018-2024. 

Dialog och analys av omvärld, närvärld, invärld 

Inför budgetanvisningar budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 kommer en dokumentation 
över en analys av faktorer i vår omvärld, närvärld och invärld att tas fram genom 
ledningsgruppen. V aije verksamhet gör sin analys som sedan sammanfattas gemensamt i 
kommunledningsgruppen. 

Dialog 

Budgetprocessen inleds med en omvärldsanalys. Kommunledningsgruppen arbetar fram 
förslag till budgetramar för nänmdema. Politisk ledning och verksamhetsledning träffas för 
uppdatering och informationsutbyte. Hela processen bygger på dialog mellan politik och 
verksamhet. Syftet är att vi gemensamt tar ansvar för att planera verksamheten, så att den 
ryms inom de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Investeringsberedningen 
inleds i mars och politikernas framtagande av slutligt budgetförslag i maj/juni. Det firu1S 
möjlighet att diskutera ekonomi och budgetramar även i samband med presidieträffar. 

Mål 

Kommunfullmäktige beslutade om värdegrund, vision och fullmäktigemål för 
mandatperioden i juni 2016. Visionen skall vara vägledande för övrigt målarbete i kommunen 
och är en färdriktning och en gemensam framtidsbild för samhällsutvecklingen i Osby 
kommun 



Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige besluta om mål för verksamheten som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Enligt skriften "Hushållning i lagens namn" syftar verksamhetsµiålen till: 

• att staka ut den politiska färdriktningen. 
• att ge stöd för att resurserna används till rätt saker och på ett kostnadseffektivt sätt. 
• att tydliggöra för olika intressenter vad pengarna går till. 

Målen skall vara uppföljnings bara. Det kräver att målen är tydliga och att det finns indikatorer 
för att mäta måluppfyllelse. Målen måste kunna kommuniceras i organisationen. Det skall 
finnas en koppling mellan fullmäktiges och nämndernas/verksamhetens mål. Verksamhetsmål 
kan även riktas inåt i organisationen och uttryckas i f01m av produktivitet och effektivitet. 
God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska i-amarna. 
Många verksamheter regleras dessutom av lagar, förordningar och nationella mål. 

lnvesteringsprogram 2018-2024 

Nämnderna lämnar förslag till investeringsprogram för perioden 2018-2024 senast den 15 
mars 2017. Utgångspunkten är gällande flerårsplan som antogs av fullmäktige i november 
2016. Arbetet med flerårsplanen bör utvecklas och förbättras liksom styrmodellen. En 
förutsättning är att det material avseende investeringar som nämnderna lämnar till 
kommunstyrelsen ska vara en planering över en sjuårsperiod. 

Budgetdokument 

Den slutliga budgeten skall vara ttyckt och klar senast i december året före budgetåret. 
Nämnderna lämnar den av nämnden beslutade nämndsplanen senast den 1 december. 



Tidplan avseende budgetarbetet 2017, inför budget 2018 och flerårsplan 2019-2020, 
investeringsplan 2018-2024. 

25 Januari Kommunstyrelsen beslutar om budgetanvisningar för budget 2017 
och flerårsplan 2019-2020, samt investeringsplan 2018-2024. 

30 Januari (heldag) Omvärldsdialog Diskussioner om budgetförutsättningar, 
måldiskussion, omvärldsanalys mm. Cheferna redovisar 
budgetförutsättningar för sin verksamhet. Viktigt att redovisa om 
eventuella volymförändringar, i förhållande till flerårsplan, som kan 
påverka budgetramen (Deltagare: Ks, samtliga presidier, 
kommunledningsgruppen, VD:ar kommunala bolag, ekonomer, 
verksamhetsutvecklare ). (Skickas särskild kallelse till detta möte) 

(SKL kommer med ny skatteprognos den 16 februari) 

Mars 15 Nämnderna/verksamheterna lämnar förslag till investeringsplan 
2018-2024. Bereds av kommunens ledningsgrupp. Kommunens 
ledningsgrupp bereder även budgetramar i flerårsperspektiv. 

April 3 OBS! ändring Kommunstyrelsen. Infmmation om budgetläget och underlag för 
budgetramar och investeringsplan från kommunens ledningsgrupp. 

April 5 (smtr 4) 
(08:30-17 :00) 

April 13 (Smtr 4) 
(8:30-12.00) 

(April 18 

April 18 (Smtr 1) 
(08:30-17:00) 

April 19( Smtr 4) 
(08:30-17:00) 

April 26( nytt) 

April 28 (Smtr 1) 

Kommunstyrelsens ledningsutskott bereder investeringar? 
Tjänstemän från fastighetsadministration och samhällsbyggnad 
(inklusive VA-verksamheten) avsätter tid för att deltaga del av dag. 
Kommunens ledningsgrupp deltar. 
- 08.30 Fastighetsfrågor 
- 15.00 Samhällsbyggnad inklusive VA-investeringar. 

Reservtid för ledningsutskottets beredning av investeringar? 

Vå1propositionen presenteras) 

Budgetberedning S-gruppen 

Budgetberedning S-gruppen 

Extra kommunstyrelse: lnfotmation om budgetberedningens (S
gruppens) förslag till budget 2017 och flerårsplan 2018-2024. 

Sverigedemokraternas beredning av budget 2018 och flerårsplan 
2019-2024.(08.30-17.00) 



Maj 2 (smtr 1) 

Maj 9 

Maj 17 (Ändrad dag) 

Juni12 

Augusti 

September 15 

Borgerliga alliansen beredning av budget 2018 och flerårsplan 
2019-2024. (08.30-17 .00) 

MBLkl 15.00 

Ordinarie kommunstyrelse. Kommunstyrelsens förslag till budget 
2018 och flerårsplan 2019-2024. 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 och flerårsplan 
2019-2024. Inklusive utdebitering för 2018. 

SKL:s underlag för skatter/bidrag ligger som underlag för den 
slutliga budgeten. (29 augusti) 

Nämnderna lämnar preliminära internbudgetar för sanunanställning 
till ekonomiavdelningen. 

(Budgetpropositionen presenteras den 20 septembe1) 

September 27 

December 1 

Ordinarie Ledningsutskott. Avstämning beslutad budget 2018 
och flerårsplan 2019 -2024 utifrån aktuell skatteprognos och 
nämndernas preliminära internbudgetar. 

Nämndernas slutliga internbudgetar lämnas till ekonomiavdel
nmgen. 



2016-12-15 161215 

Arbetsgivaravgifter för KOMMUNER år 2016 och 2017 

Förändringar mellan ÅR är kursiverade. 

Avd för ekonomi och styrning 

Siv Stjernborg 
Tfn direkt 08-452 77 51 

siv.stjernborg@skl.se Beslut 2016 Beslut 2017* 

2016-02-10 2016-12-15 

jan-clec jan-dec 

Arbetsgivaravgifter enligt lag 

Ål derspe ns io n savg ift 10,21 10,21 

Efterleva n de pe n sia nsavgift 1,17 0,70 

Sjukförsäkringsavgift 4,85 4,35 

Arbetsskadeavgift 0,30 0,20 

Föräldraförsäkringsavgift 2,60 2,60 

Arbetsma rknadsavgift 2,64 2,64 

Allmän löneavgift 9,65 10,72 

S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 31,42 31,42 

Särskild löneskatt för 65 år och äldre 

Avtalsförsäkringar 

Omställningsförsäkring (KOM-KL) 0,00 0,00 

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) 0,07 0,07 

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) 0,00 0,00 

Trygghetsförsäkr arbetsskada (TFA-KL) 0,01 0,01 

Avgiftsbefrielseförsäkring {AFA), inkl. löneskatt 0,00 0,00 

S:a avtalsförsäkringar 0,08 0,08 

Kollektivavtalad pension 

Avgiftbestämd del (avgift 4,5 %) 4,50 4,50 

+ löneskatt (24,26 %) 1,09 1,09 

Förmånsbestämd del (inkomst över tak) 1,00 1,00 w + löneskatt {24,26 %) 0,24 0,24 
\ 

5:a kollektivavtalad pension 6,83 6,83 
~' 

S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension 6,91 6,91 ~:' 
5:a PC-pålägg 38,33 38,33 ~ 

~ 
Arbetsgiva ravgifter-K-2016-2017-161215 1 (2) Siv Stjernborg 



Bilaga - Exempel på differentiering av PO utifrån olika månadslöner 

Exempel med A-Kap-KL 

Månadsinkomst 
Arbetsgivaravgifter enligt lag 

Ålderspensionsavgift 

E fte r!eva n de pensionsavgift 

Sjukförsäkringsavgift 

Arbetsskadeavgift 

Föräldraförsäkringsavgift 

Arbetsma rknadsavgift 

Allmän löneavgift 

S:a arbetsgivaravgifter enligt lag 

Avtalsförsäkringar 

Omställningsförsäkring {KOM-KL}* 

Tjänstegrupplivförsäkring {TGL-KL) 

Avtalsgruppsjukförsäkring {AGS-KL) 

Trygghetsförsäkr arbetsskada {TFA-KL) 

Avgiftsbefrie[seförsäkring (AFA), inkl. löneskatt 

S:a avtalsförsäkringar 

Kollektivavtalad pension 

Avgiftbestämd del {avgift 4,5 %) 

+ löneskatt (24,26 %) 

S:a kollektivavtalad pension 

S:a avtalsförsäkringar o kollektivavtalad pension 

S:a PC-pålägg 

Förutsättningar 

Inkomstbasbelopp 2017 

7,5 Inkomstbasbelopp 

vilket motsvarar en måndaslön om 

< 38 400 

10,21 

0,70 

4,35 

0,20 

2,60 

2,64 

10,72 

31,42 

0,00 

0,07 

0,00 

0,01 

0,00 

0,08 

4,50 

1,09 

S,S9 

5,67 

37,09 

61500 

461250 

38 438 

Beräkning av förmånsbaserad pension (på del av inkomst över tak) 

Månadslön minus 7,5 inkomstbasbelopp gånger 30 procent. 

Arbetsgivaravgifter-K-2016-2017-161215 

45000 

10,21 

0,70 

4,35 

0,20 

2,60 

2,64 

10,72 

31,42 

0,00 

0,07 

0,00 

0,01 

0,00 

0,08 

4,50 

1,09 

11,03 

11,11 

42,53 

2016-12-15 

2 (2) 

55 000 

10,21 

0,70 

4,35 

0,20 

2,60 

2,64 

10,72 

31,42 

0,00 

0,07 

0,00 

0,01 

0,00 

0,08 

4,50 

1,09 

16,82 

16,90 

48,32 

161215 

Exemplet är gjort enligt det nya 

pensionsavtalet A-KAP-KL som är 

helt avgiftsbestämt. Flertalet 

anställda omfattas dock av det 

äldre förmånsbestämda avtalet 
KAP-KL, vilket är betydligt svårare 

att beräkna schablonmässigt. 

Siv Stjernborg 



RESULTATBUDGET 2018- 2020 Cirkulär 2016:65 

Verksamhetens nettokostnader 

Skatteintäkter/bidrag {16:65) 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader 

Effektiviseringar 

Årets resultat 

Täckning av balanskravsresultat från tidigare år 

Kvar efter täckning av balanskravsres. 
Procent av skatter och bidrag 

2% skatter och bidrag 

04-jan 

Invånare 13.086 2017, 13.150 2018, 13.250 2019, 13.250 2020 
Nyupplåning 94 mnkr (2017) 105 mnkr (2018)102 mnkr (2019) 
Skatter och bidrag prognos december 2016 
Pensioner prognos KPA prognos december 2016 
Skatteuttag 22:26 

2018 

-737 575 

763 766 

1300 
-11800 

15 691 

0 

15 691 
2,05% 

15 275 

2019 

-754 448 

783 423 

1300 
-15 300 

0 
14975 

0 

14 975 
1,91% 

15 668 

2020 

-784 248 

800037 

1300 

-16300 

789 

0 

789 
0,10% 

16 001 
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Kommunledningsl<ontoret 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2017-01-02 

Omdisponering anslag budget 2017 
Dnr KS/2016:859 040 

Sida 

1(2) 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens ledningsutskott 
föreslår kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

I) Att slopa interndebiteringen avseende lokalvård, IT/telefonitjäti.ster, samt bilpool. 

2) Att omdisponera anslag i budget 2017 i enlighet med bifogade förslag (bilaga 2). 

3) Att serviceförvaltningen blir en egen budgetram, samtidigt som budgetramen för 
kostenheten respektive fastighetsverksamheten slopas. Kostenheten ingår i 
serviceförvaltningens budgetram och fastighetsverksamheten ingår i 
kommunledningsförvaltningens budgetram från och med 2017-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Osby kommun har gj01t förändringar i förvaltningsorganisationen från och med 2017-01-
01 (se bilaga!). Detta innebär även att det finns behov av att göra omdisponering av 
budgetramar/anslag mellan budgetramar. 

Kommunledningsförvaltningen tidigare benämnd kommunledningskontoret kommer att 
tillföras näringslivsstrateg från verksamheten "utbildning och arbete", samt turiststrateg 
och räddningstjänst från verksamheten" samhällsbyggnad". 

Fastighetsverksamhetens budgetram föreslås ingå i kommunledningsförvaltningen from 
2017-01-01. 

En ny serviceförvaltning bildas genom överföring av kansli, IT, vaktmästeri, lokalvård 
och kost. Serviceförvaltningen föreslås bli en egen budgetram och kostverksamheten 
kommer att ingå i denna. 

Detta innebär att budgetramarna för kostverksamhet och för fastighetsverksamhet från 
med 2017 kommer att ingå i budgetramarna enligt ovan och samtidigt tillkommer en ny 
budgetram för serviceförvaltningen. 

Samtidigt med att ny förvaltningsorganisation införs slopas interndebitering avseende IT
verksamheten, telefoniverksamhet, bilpool och lokalvård. Interndebiteringen tas bo1t i 
syfte att minska administrationen. Detta innebär att budgeterade medel i 
verksamheter/nämnder omdisponeras till serviceförvaltningen 

Beslutsunderlag 

Osby kommuns förvaltningsorganisation från och med 2017-01-01. Bilaga 1 

Besköksadress Briogatan 1 
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 PlusGiro 1116 61-5 
Organisationsnr 212000-0902 Bankgiro 281-6809 



Sammanställning förslag till omdisponering av anslag budget 2017 för beslut i 
kommunstyrelsen daterad 2017-01-02. Bilaga 2 

Petra Gummeson 

Kommunchef 

Beslutet skickas till 

Kommunchef Petra Gummeson 

Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson 

Samtliga nämnder ochförvaltningschefer 

Pia Lindvall Bengtsson 

Ekonomichef 

Sida 

2(2) 

! i 

r 
I 
i 
I 

I 
i 

I 
I 
I 
L 



~ I 
Förvaltningschef Förvaltningschef 

I I 

Vård och Barn-och 
omsorg skola 

Äldreomsorg • Barnomsorg . 
Kommunal • Grundskola • 
hälso- och • Särskola . 
sjukvård . Musikskola 

• LSS . Barn och familj- . 
enhet . 
Elevhälsa . 

I 

Kommunchef 

~ -

I 
Förvaltningschef 

I 

'1 

Utbildning och 
arbete 

I 

i 

Gymnasieskolor • 
Vuxenutbildning -
Försörjnings-
stöd 
Social psykiatri 
Arbetsmark-
nadsenhet 
Missbruk · 

' 

I 
Kommunlednings· 

förvaltning 
r 
I :~ .... 
• .. • ' . • 

Stab: • 
Utvecklingsstrateg 
Fastighetsstrateg • 
Kommunikationsstrateg • 
Turism strateg • 
Näringslivsstrateg • 

I I 
Förvaltningschef Förvaltningschef 

-
I 

' 

Samhällsbyggnad Serviceförvaltning 

. 
. . 

Mark och expola- . Kansli 
tering • IT 
Kultur och fritid • Kost 
Driftenheten . Städ 
Miljö- och bygg . Vaktmäste~i 
Turism . Kontaktcen.ter 
Energi- och 
klimatfrågor 

· ~ 

~ 

""' 



Totalen 
Nya ansvarsgränser mellan nämnder och kommunstyrelsen from 1 jan 2017 

Överföring av budget till mellan nämnder 
Från 
Kommunledningsförvaltningen 

Fastighet 

Kost 

Serviceförvaltningen 

Utbildning och arbete 

Utbi ldning och arbete 

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Revision 

Barn- och skolnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Överförmyndaren 

Summa 

Omorganisation 
Från 
Kommunledningsförvaltningen 

Fastighet 

Kost 

Serviceförvaltningen 

Utbildning och arbete 

Samhällsbyggnad 

Samhällsbyggnad 

Städ 

Till 
Se rviceförva ltn ingen 

Se rviceförva ltn ingen 

Se rviceförva ltn ingen 

Vård och omsorg 

Kommunledningsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Se rvicefö rva ltn ingen 

Servicefö rva ltn ingen 

Serviceförvaltningen 

Se rvicefö rva ltn ingen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Till 
Serviceförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Vård och omsorg 

Kommunledningsförvaltningen 

l<ommunledningsförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Belopp tkr 
8042 

311 

22 859 

220 

1520 

4 969 

13 985 

2 527 

299 

16 

15 626 

4895 

60 

75 328 

Belopp tkr 
6 809 

94 

22 724 

220 

1520 

13 985 

500 

45 852 

Från Till Belopp tkr 

Kommunledningsförvaltningen Serviceförvaltningen 357 

Fastighet Serviceförvaltningen 7 

Utbildning och arbete Serviceförvaltningen 2 668 

Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen 1479 

Tillsyns- och tillståndsnämnden Serviceförvaltningen 100 

Tillsyns- och tillståndsnämnden Se rvicefö rva ltn ingen 7 

Barn- och skolnämnden Serviceförvaltningen 8 263 

Vård- och omsorgsnämnden Se rvicefö rva ltn ingen 2 458 

Överförmyndaren Serviceförvaltningen 7 

15 345 

1 · 

I 
I 
I 

f 
' i 

I 
I 
I 
I 

I 

r 
I 



Bilpool 
Från 
Kommunledningsförvaltningen 

Kost 

Utbildning och arbete 

Samhällsbyggnad 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Barn- och skolnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Telefoni 
Från 
Kommunledningsförvaltningen 

Fastighet 

Kost 

Utbildning och arbete 

Samhällsbyggnad 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Barn- och skolnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Överförmyndaren 

IT 
Från 
Kommunledningsförvaltningen 

Fastighet 

Kost 

Utbildning och arbete 

Samhällsbyggnad 

Tillsyns- och tillståndsnämnden 

Revision 

Barn- och skolnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Överförmyndaren 

Till 
Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Till 
Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Till 
Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Servicefö rva ltn ingen 

Servicefö rva ltn ingen 

Summa ovanstående tabeller 

Summa detaljunderlag 

Diff 

Belopp tkr 
31 
13 

69 
27 

7 

11 
13 

171 

Belopp tkr 
164 

8 

21 
388 
130 
30 

561 
636 

8 

1946 

Belopp tkr 
681 
202 
101 

1844 
391 
162 

9 

6 791 
1788 

45 
12 014 

75 328 
75 328 

0 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-01-02 

Sida
1(1)

Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
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

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Intern kontrollplan 2017 kommunstyrelsen
Dnr KS/2016:753 040  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

Kommunstyrelsen beslutar anta internkontrollplan för 2017 enligt utskottens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att verka för att en god intern kontroll 
fastläggs. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. 
Kommunstyrelsen ansvarar för utformningen av en övergripande organisation för den 
interna kontrollen. 

Nämnderna har yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

I enlighet med gällande reglemente för intern kontroll/”kvalitetssäkring” för Osby 
kommun, varje nämnd antaga en plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Av bifogade handling framgår att utskotten för utbildning och arbete, samt för 
samhällsbyggnad har gjort prioriteringar i enlighet med förvaltningens förslag. För 
kommunledningsförvaltning och serviceförvaltning redovisas en bruttolista, med 
förvaltningens förslag till kontrollmoment. Bilagan justeras till en nettolista efter 
ledningsutskottets behandling av ärendet.

Beslutsunderlag

Utskottet för utbildning och arbetes förslag till internkontrollplan 2017

Utskottet för samhällsbyggnads förslag till internkontrollplan 2017,

Kommunledningsförvaltningens och serviceförvaltningens förslag till internkontrollplan 
2017, redovisas som en bruttolista.

Beslutet skickas till 
Kommunchef Petra Gummeson
Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson
Förvaltningschef utbildning och arbete Roger Johansson
Tf förvaltningschef samhällsbyggnad Arne Bertilsson
Förvaltningschef serviceförvaltning Benny Nilsson

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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Kommunledningsförvaltning 

Brutto/nettolista 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Ekonomi            

Försäkringar Kontrollera att vi har 
rätt försäkringar, alla 
objekt och 
verksamheter 
omfattas 

4 4 16 Ja System-
ekonom 

1 gång/år Säkerställa 
process 

Ekonomichef 31-dec  

Leverantörs-
betalningar 

Kontrollera att vi 
betalar ut till rätt 
leverantör 

4 4 16 Ja Redovisnings
ekonom 

1 gång/år Stickprov och 
processen 

Ekonomichef 31-dec  

Löne-
utbetalningar 

Kontrollera att 
löneassistenter rätt 
lön 

2 3 6 Ja Budget-
ekonom 

1 gång/år Stickprov Ekonomichef 31-dec  

Bidrags-
utbetalningar 
föreningar 

Kontrollera att 
betalningar via FRI-
systemet stämmer 

3 3 9 Nej       

Anläggnings-
registret 

Kontrollera att 
anläggningsregistret 
i redovisningen 
stämmer mot 
verkligheten 

3 2 6 Nej       

Moms Kontrollera att 
momsrutiner 
fungerar för leasing, 
representation och 
förskottsfakturor 

4 2 8 Nej       

Felaktig 
utbetalning 

Kontrollera rutiner 
och processer för att 
motverka medveten 
felaktig utbetalning 

2 4 8 Nej       

Räkenskaps-
information 

Kontrollera att 
kassaregister, 
räkenskapsinformati
on, etc bevaras och 
arkiveras korrekt 

4 2 8 Nej       
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Moms Kontrollera att 
återsökning av 
moms görs korrekt 

3 2 6 Nej       

            

HR            

Personal-
försörjning 

Risk för allt för stor 
personalomsättning 
samt svårt att 
rekrytera och 
behålla personal 
inom bristyrken 

4 4 16 JA HR-specialist 1 gång/år Personaleko
nomiska 
redovisninge
n 

KF 01-dec  

Sjukfrånvaro Risk för ökad 
sjukfrånvaro. Följs 
upp på 
verksamhetsnivå. 

4 4 16 JA Löne-ansvarig 
+ HR-
specialist 

2 gånger/år Statistik från 
HRM 

PD 01-dec  

Förmåner/ 
arvoden 

Kontrollera 
redovisningen av 
förmåner och 
arvoden. 

3 3 9 JA Löne-ansvarig 1 gång/år Stickprov HR chef 01-dec  

Arbetsmiljö Risk för att 
systematiskt 
arbetsmiljöarbetet 
inte fungerar 

3 3 9 JA HR-specialist 1 gång/år Enkät till 
chefer och 
skyddsombu
d 

PD + KS april  

Psykosocial 
arbetsmiljö 

Undersökning av 
psykosocial 
arbetsmiljö med 
hjälp av 
medarbetarenkät 

3 4 12 Nej HR-specialist 1 gång/år Enkät HR Chef 01-dec  

Introduktion av 
nyanställda 

Säkerställa att 
checklistor följs och 
välkomst-USB 
lämnas 

3 3 9 NEJ HR-specialist 1 gång/år Enkät HR Chef 01-dec  

Arbets-
tillfredsställelse 

Kontrollera risk för 
övertid 

3 3 9 NEJ HR-specialist 1 gång/år Personaleko
nomiska 
redovisninge
n 

KF 01-dec  
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Räddnings-
tjänst 

           

 Fysisk 
arbetsförmåga  

 Kontrollera att årligt 
test av fysisk 
arbetsförmåga enligt 
AFS2007:7 
(rullbandstest) görs.  

1 4 4 Ja Räddnings-
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

VO-chef 15-nov Rök- och 
kemdykning är en 
av de farligaste 
arbetsuppgifterna 
som finns i 
Svenskt arbetsliv. 
De medicinska 
kontrollerna och 
de fysiska 
testerna är viktiga 
för att säkerställa 
att rök- och 
kemdykande 
personal är 
tillräckligt friska 
och fysiskt 
tränade för att 
klara av uppgiften. 
Under 2016 har vi 
ändrat vårt sätt att 
sköta dessa och 
har nya rutiner 
varför det är 
lämpligt att ha 
detta som en 
punkt i den 
interna kontrollen 
för 2017. 

 Årlig 
läkarundersökni
ng och 
bedömning av 
tjänstbarhet 
enligt AFS 
2005:6  

 Kontrollera att årliga 
hälsoundersökninga
r görs.  

1 4 4 Ja Räddnings-
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

VO-chef 15-nov Se motivering för 
rutin/system 
”Fysisk 
arbetsförmåga”. 

 Arbets-EKG 
enligt AFS 
2005:6  

 Kontrollera att årliga 
arbets-EKG-
undersökningar 
görs.  

1 4 4 Ja Räddnings-
chef 

EnligtAFS 
2005:6 

Fullständig 
kontroll 

VO-chef 15-nov Se motivering för 
rutin/system 
”Fysisk 
arbetsförmåga”. 
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

 Besiktning 
fordon, 
Räddningstjäns
ten  

 Kontrollera att 
fordon besiktigas i 
tid.  

2 4 8 Ja Brandförman Löpande Fullständig 
kontrol 

Räddningsche
f 

15-nov Räddningsfordone
n framförs i hög 
hastighet, med 
tung last och 
under stressiga 
förhållanden för 
föraren. Att 
säkerställa att 
besiktning sker i 
tid och att 
eventuella 
anmärkningar 
åtgärdas är 
mycket viktigt för 
personalens 
arbetsmiljö och 
säkerheten för 
övriga trafikanter. 

            

Fastighet            

Hyresdebitering Kontroll av 
hyreskontrakt, att 
uppsägning skett vid 
rätt tid. 

3 4 12 Ja Fastighets-
strateg 

1 gång/år Stickprov 5 
avtal 

Kommunchef 31 dec  

Upphandling: -
bygg-
entreprenad 

Genomgång av 
under året utförda 
upphandlingar. 

3 4 12 Nej Fastighets-
strateg 

1 gång/år Stickprov 3 
upphandlinga
r 

Kommunchef 31 dec  

Inköp gällande 
fastighet 

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

3 4 12 Ja Fastighets-
strateg 

1 gång/år Stickprov 5 
inköp 

Kommunchef 31 dec  

Avrop mot 
ramavtal 
entreprenörer 
gällande 
fastighet. 

Alla avrop mot 
ramavtalsentreprenö
rer skall vara 
skriftliga och 
dokumenteras. 

3 4 12 Nej Fastighets-
strateg 

1 gång/år Stickprov, 5 
avrop 

Kommunchef 31 dec  
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Serviceförvaltning 

Brutto/nettolista 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Kost            

Specialkost Säkerställa att 
rutinen känd och 
används 

2 4 8 Ja Kostchef 2 gång/år Fråga till kök 
och chefer 

Serviceförvalt
ningschef 

2017-12-31  

Kontant-
hantering 

Säkerställa att 
insättningar sker 
tillräckligt ofta 

2 3 6 Ja Kostchef 2 gång/år Fullständig 
kontroll 

Serviceförvalt
ningschef 

2017-12-31  

Sjukskrivningar Säkerställa 
uppföljning av 
sjukskrivningar i 
HRM/PA  

2 3 6 Ja Kostchef 1 gång/år Kontakta 
personal för 
statistik 

Serviceförvalt
ningschef 

2017-12-31  

Vikarie-
anskaffning 

Säkerställa att 
rutinen känd och 
används 

2 2 4 Nej       

APT Säkerställa att APT 
genomförs tillräckligt 
ofta 

2 2 4 Nej       

            

Kansliet            

Uppföljning 
verkställighet 

Beslut i 
kommunfullmäktige, 
nämnder och utskott 

3 3 9 Ja Kansliet Årligen Förfrågan Kommunfullm
äktige 

31/12  

            

IT            

Datorkonto, 
hantering av 
dessa 

Att säkerställa rätt 
nivå av behörighet 

4 3 12 Ja System-
tekniker 

1 ggr/år stickprov IT-chef 1 december  

Brand i 
driftmiljö 

fungerande 
släckningsutrustning 
och brandlarm 

 

2 4 8 Ja Driftansvarig 1 ggr/år stickprov IT-chef 1 december  
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Virus och 
skadlig 
programkod 

kontroll att 
brandvägg och 
signaturfiler är 
uppdaterad 

2 3 6 Ja System-
tekniker 

1 ggr/kvartal stickprov IT-chef 1 december  

Återläsning av 
säkerhets-
kopiering 

Säkerställa att 
återläsning kan 
göras 

1 4 4 Ja System-
tekniker 

1 ggr/kvartal stickprov IT-chef 1 december  

Stöld av 
mobiltelefon 

spärra åtkomst för 
stulen mobiltelefon 
samt spärra 
abonnemang 

3 1 3 Ja Telefoni-
ansvarig 

1 ggr/år stickprov IT-chef 1 december  

Stöld av 
surfplatta 

spärra åtkomst för 
stulen surfplatta 
samt spärra 
abonnemang 

3 1 3 Ja Telefoni-
ansvarig 

1 ggr/år stickprov IT-chef 1 december  

Telefonväxel-
system 

Säkerställa så 
telefonväxel 
fungerar 

2 4 8 Nej       

UPS kontroll av årlig 
service 

2 4 8 Nej       

Dataintrång Kontroll av 
brandväggsregler 

2 3 6 Nej       

Licenser Rätt antal och 
tidslängd på dessa 

2 2 4 Nej       

Passerkort och 
tagg 

kontroll att 
borttappade 
passerkort och tagg 
spärras 

4 1 4 Nej       
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Utbildning och arbete 

Brutto/nettolista 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Arbetsplaner Antal arbetsplaner 
kopplat till 
försörjningsstöds-
ärenden 

1 2 2 Ja Enhetschef 
Vuxen-
enheten 

 Fullständig 
kontroll 

Verksamhets-
områdeschef 

 en del i arbetet 
med att förtydliga 
till individens mål 

Överlämning/ 
dokumentation 
grundsärelev till 
gysär 

Korrekt överlämning 
av elev med giltig 
dokumentation 

3 3 9 Ja Rektor 
Yrkesskolan 

 Fullständig Verksamhetso
mrådeschef 

 De nya rutinerna 
för vår egen 
kommun innebär 
dels att vår egen 
grundsärskola ska 
ha bättre 
framförhållning 
och se till så att 
alla fyra diagnoser 
finns aktuella, 
under hela 
grundskoletiden. 
Det kan försäkra 
verksamheten att 
eleven är 
inskriven inom rätt 
gymnasieform. 
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Avvikelse-
hantering 

Hantering av 
inkomna 
synpunkter/klagomål 
samt rapporter enligt 
lex Sarah. 
Sammanställning 
och analys av 
dessa. 

3 3 9 Ja Chefer  Riktlinjer, 
rutiner och 
systematik i 
uppföljning 

Verksamhetso
mrådeschef 

 En avvikelse 
uppstår om en 
verksamhet inte 
når upp tillkvalitet, 
det vill säga inte 
lever upp till de 
krav och mål som 
finns i 
lagar,föreskrifter 
och beslut.  
Det räcker inte att 
enbart utreda 
inkomna 
rapporter,synpunk
ter och klagomål 
var för sig utan de 
ska 
sammanställas 
och analyseras. 
Detta för att den 
som bedriver 
verksamhet ska 
kunna se mönster 
och trender som 
indikerar brister i 
verksamhetens 
kvalitet.  
 
Inom UoA finns 
ett behov av att få 
till rutiner på 
området samt en 
systematik i 
arbetet kring 
avvikelser. 
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Hantering av 
rapporterade 
kränkningar 

 3 3 9 Ja      Elever får aldrig 
utsättas för 
diskriminering, 
trakasserier eller 
annan kränkande 
behandling i  
skolan. Om 
personalen får 
reda på att någon 
blivit utsatt för 
sådant ska den 
som skolan 
snabbt utreda 
situationen och 
vidta åtgärder. 
På grund av att vi 
upplever att vi i 
viss mån har 
brustit i 
rapporteringen 
och då vi har en 
hög andel nya 
rektorer vill vi 
säkerställa att vi 
lever upp till 
kraven på 
rapportering av 
kränkningar. 
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Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten 

Brutto/nettolista 

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Besiktning 
lekplatser 

Säkerställa att 
besiktning 
genomförts på 
samtliga lekplatser 
utifrån framtagna 
rutiner. 

3 4 12 Ja Driftenhetens
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

VO-chef 2017-11-15 Storskaderisk för 
besökare om 
lekutrustningen är 
skadad. 

Funktions-
kontroll av 
badplatser 

Säkerställa att 
funktionskontroll 
genomförts på 
samtliga badplatser. 

3 4 12 Ja Driftenhetens
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

VO-chef 2017-11-15 Stor skaderisk för 
besökare. 

Ensamarbete Riskanalyser på 
hela Kultur och fritid 

4 3 12 Ja Bibliotekschef
, 
Fritidsgårdsch
ef, Sim- och 
ishallschef 

en gång Rutiner Kultur och 
fritidschef 

2017-11-15 På hela kultur och 
fritid förekommer 
ensamarbete 
under vissa 
perioder. Detta 
kan innebära en 
risk för besökare 
och personal om 
något händer. Det 
är viktigt att ha 
nerskrivna rutiner 
för hur t.ex. 
olyckor eller andra 
händelser ska 
hanteras vid 
ensamarbete i 
t.ex. simhallar, 
bibliotek och 
andra platser  
samt att få en 
gemensam rutin i 
enheten för 
riskbedömningar 
vid 
schemaläggning. 
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens 
Risk-
bedömning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Kvälls- och 
helgarbete 

Skyddsrond 3 2 6 Ja Bibliotekschef
, 
Fritidsgårdsch
ef, Sim- och 
ishallschef 

En gång Kontroll Kultur och 
fritidschef 

2017-11-15 Drift 
simhallar/ishallar/f
ritidsgårdar/bibliot
ek/kultur har 
ingen att vända 
sig till  om något 
går sönder 
saknas i 
lokaler/fastigheter/
bassänger under 
kvällar och helger 
då verksamhet 
bedrivs. Detta är 
arbetsmiljö-
problem för 
personalen som 
behöver lägga 
extra tid på att 
hitta provisoriska 
lösningar. 
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-11-28 

Sida
1(2)

Samhällsbyggnad 
Jeanette Karlsson 
0479528400 
jeanette.karlsson@osby.se 

Besköksadress Parkgatan 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

Intern kontrollplan 2017, Samhällsbyggnad
Dnr KS/2016:753 040  

Samhällsbyggnads förslag till samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:

- Intern kontrollplan 2017 för verksamhetsområde Samhällsbyggnad godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Det interna kontrollarbetet bedrivs utifrån kommunens reglemente för intern kontroll, 
antaget av kommunfullmäktige 1999-03-22, § 27.

Intern kontroll innebär att man tryggar kommunens tillgångar, minimerar risker, säkrar 
system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar att 
redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade 
misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.

Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i en organisation. 
Nämnderna, var och en inom sitt område, ska säkerställa att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat men även i 
överensstämmelse med de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också 
säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.

För att säkerställa arbetet med den interna kontrollen, tas varje år fram en intern 
kontrollplan med angivna rutiner. Sannolikhet och konsekvens uppskattas för varje risk 
och verksamhetsområdena föreslår sedan vilka risker som ska kontrolleras under 
kommande år.

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad har utifrån förslag från verksamheten 
sammanställt en brutto-/nettolista med förslag på kontrollpunkter 2017.

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

Sannolikhet och konsekvens bedöms enligt följande:

Skala Sannolikhet Konsekvens

1 Osannolik Försumbar

2 Mindre sannolik Lindrig

3 Möjlig Kännbar

4 Sannolik Allvarlig

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan 2017 – Bruttolista/nettolista; Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad, verksamhetsområdeschef

Samhällsbyggnad, enhetschef Kultur och Fritid

Samhällsbyggnad, enhetschef, Mark och Exploatering

Samhällsbyggnad, räddningschef

Samhällsbyggnad, enhetschef Driftenheten

Ekonomiavdelningen

Arne Bertilsson Jeanette Karlsson 
Tf verksamhetsområdeschef 
Samhällsbyggnad 

Ekonom 



 

Intern kontrollplan 2017 - Bruttolista/nettolista 

Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnad 
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Bruttolista/nettolista 

Rutin/system Kontrollmoment 
Sanno-
likhet 

Kons-
ekvens 

Risk-
bedöm-
ning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Besiktning 
lekplatser 

Säkerställa att 
besiktning genomförts 
på samtliga lekplatser 
utifrån framtagna 
rutiner. 

3 4 12 Ja Driftenhetens 
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

Verksamhets-
områdeschef 

2017-11-15 Storskaderisk för besökare om 
lekutrustningen är skadad. 

Funktions-
kontroll av 
badplatser 

Säkerställa att 
funktionskontroll 
genomförts på 
samtliga badplatser. 

3 4 12 Ja Driftenhetens 
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

Verksamhets-
områdeschef 

2017-11-15 Stor skaderisk för besökare. 

Fysisk arbets-
förmåga  

Kontrollera att årligt 
test av fysisk 
arbetsförmåga enligt 
AFS2007:7 
(rullbandstest) görs.  

1 4 4 Ja Räddnings-
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

Verksamhets-
områdeschef 

2017-11-15 Rök- och kemdykning är en av 
de farligaste arbetsuppgifterna 
som finns i Svenskt arbetsliv. De 
medicinska kontrollerna och de 
fysiska testerna är viktiga för att 
säkerställa att rök- och 
kemdykande personal är 
tillräckligt friska och fysiskt 
tränade för att klara av 
uppgiften. Under 2016 har vi 
ändrat vårt sätt att sköta dessa 
och har nya rutiner varför det är 
lämpligt att ha detta som en 
punkt i den interna kontrollen för 
2017. 

Årlig 
läkarunder-
sökning och 
bedömning av 
tjänstbarhet 
enligt AFS 
2005:6  

Kontrollera att årliga 
hälsoundersökningar 
görs.  

1 4 4 Ja Räddnings-
chef 

En gång Fullständig 
kontroll 

Verksamhets-
områdeschef 

2017-11-15 Se motivering för rutin/system  
”Fysisk arbetsförmåga”. 

Arbets-EKG 
enligt AFS 
2005:6  

Kontrollera att årliga 
arbets-EKG-
undersökningar görs.  

1 4 4 Ja Räddnings-
chef 

Enligt AFS 
2005:6 

Fullständig 
kontroll 

Verksamhets-
områdeschef 

2017-11-15 Se motivering för rutin/system  
”Fysisk arbetsförmåga”. 

Besiktning 
fordon, 
Räddnings-
tjänsten  

Kontrollera att fordon 
besiktigas i tid.  

2 4 8 Ja Brandförman Löpande Fullständig 
kontroll 

Räddningschef 2017-11-15 Räddningsfordonen framförs i 
hög hastighet, med tung last och 
under stressiga förhållanden för 
föraren. Att säkerställa att 
besiktning sker i tid och att 
eventuella anmärkningar 
åtgärdas är mycket viktigt för 
personalens arbetsmiljö och 
säkerheten för övriga trafikanter. 
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Rutin/system Kontrollmoment 
Sanno-
likhet 

Kons-
ekvens 

Risk-
bedöm-
ning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Ensamarbete Riskanalyser på hela 
Kultur och fritid 

4 3 12 Ja Bibliotekschef, 
Fritidsgårds-
chef, Sim- och 
ishallschef 

En gång Rutiner Kultur- och 
fritidschef 

2017-11-15 På hela Kultur och fritid 
förekommer ensamarbete under 
vissa perioder. Detta kan 
innebära en risk för besökare 
och personal om något händer. 
Det är viktigt att ha nerskrivna 
rutiner för hur t.ex. olyckor eller 
andra händelser ska hanteras 
vid ensamarbete i t.ex. simhallar, 
bibliotek och andra platser  samt 
att få en gemensam rutin i 
enheten för riskbedömningar vid 
schemaläggning. 

Kvälls- och 
helgarbete 

Skyddsrond 3 2 6 Ja Bibliotekschef, 
Fritidsgårds-
chef, Sim- och 
ishallschef 

En gång Kontroll Kultur och 
fritidschef 

2017-11-15 Drift simhallar/ishallar/ 
fritidsgårdar/bibliotek/kultur har 
ingen att vända sig till  om något 
går sönder saknas i 
lokaler/fastigheter/bassänger 
under kvällar och helger då 
verksamhet bedrivs. Detta är 
arbetsmiljöproblem för 
personalen som behöver lägga 
extra tid på att hitta provisoriska 
lösningar. 

Fakturering 
VA-avgifter  

Kontroll av 
abonnentuppgifter i 
databasen så de är 
fullständiga och 
korrekta  

4 2 8 Nej       

 

 

 

 

 

Underlag/ 
verifikation för 
utbetalning av 
bidrag 
enskilda 
vägar  

Säkerställa att 
rutinerna följs.  

2 2 4 Nej       

Inventarier  Säkerställa att 
inventarieförteckning 
uppdateras.  

1 2 2 Nej       

Delegationsan
mälan och 
rapportering  

Följa 
delegationsordningen  

1 2 2 Nej       

Säker utrust-
ning  

Säkerställa att 
utrustningen är 
godkänd.  

4 4  16  Nej      Genomfördes i intern kontroll 
2016 
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Rutin/system Kontrollmoment 
Sanno-
likhet 

Kons-
ekvens 

Risk-
bedöm-
ning 

Förslag 
till 
kontroll 

Ansvarig Frekvens Metod 
Rapportering 
till 

Klar Motivering 

Rätt utbildning  Säkerställa att 
personalen har rätt 
utbildning för att 
uppfylla 
arbetsmiljöregler.  

4 4  16  Nej      Genomfördes i intern kontroll 
2016 

Besiktning 
fordon, 
Driftenheten  

Kontrollera att fordon 
besiktigas i tid.  

2 4  8  Nej       

Riskhantering  Kontrollera att 
stängningsrutiner följs.  

3 4  12  Nej      Genomfördes i intern kontroll 
2016 

Kassarutiner  Kontrollera att 
kassarutiner finns och 
följs  

3 2  6  Nej       

Anhöriglistor  Kontrollera att 
anhöriglistor är 
uppdaterade.  

 3   2   6  Nej       

Ensamarbete  Kontrollera att rutiner 
för ensamarbete följs i 
Simhallar.  

3 4  12  Nej      Genomfördes i intern kontroll 
2016 

 





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2016-11-21 

Sida
1(1)

Utbildning och arbete 
Emma Frostensson 
0479528120 
emma.frostensson@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

Intern kontrollplan 2017 Utbildning och arbete
Dnr KS/2016:753 040  

Utbildning och arbetes förslag till Kommunstyrelsens utskott för utbildning 
och arbete 

- Intern kontrollplan för 2017 gällande verksamhetsområde utbildning och arbete 
godkänns. 

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll innebär att man tryggar kommunens tillgångar, minimerar risker, säkrar 
system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar att 
redovisning sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade 
misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

Intern kontroll är ett medel för att uppå effektivitet och säkerhet i en organisation. 
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.

Verksamhetsområde Utbildning och arbete har sammanställt en bruttolista av kontroll- 
och riskpunkter för 2017.

Beslutsunderlag

Intern kontroll – Brutto/nettolista 2017 Utbildning och arbete

Beslutet skickas till 

Verksamhetsområdeschef Roger Johansson

Verksamhetscontroller Cecilia Holm 

Roger Johansson Emma Frostensson 
Verksamhetsområdeschef Verksamhetsutvecklare 

http://www.osby.se/
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1 Bruttolista

Brutto/nettolista

Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Arbetsplaner Antal arbetsplaner 
kopplat till 
försörjningsstödsäre
nden

1 2 2 Ja Enhetschef 
Vuxenenhete
n

Fullständig 
kontroll

Verksamhetso
mrådeschef

en del i arbetet 
med att förtydliga 
till individens mål

Överlämning/do
kumentation 
grundsärelev till 
gysär

Korrekt överlämning 
av elev med giltig 
dokumentation

3 3 9 Ja Rektor 
Yrkesskolan

Fullständig Verksamhetso
mrådeschef

De nya rutinerna 
för vår egen 
kommun innebär 
dels att vår egen 
grundsärskola ska 
ha bättre 
framförhållning 
och se till så att 
alla fyra diagnoser 
finns aktuella, 
under hela 
grundskoletiden. 
Det kan försäkra 
verksamheten att 
eleven är 
inskriven inom rätt 
gymnasieform.

Avvikelsehanter
ing

Hantering av 
inkomna 
synpunkter/klagomål 
samt rapporter enligt 
lex Sarah. 
Sammanställning 
och analys av 
dessa.

3 3 9 Ja Chefer Riktlinjer, 
rutiner och 
systematik i 
uppföljning

Verksamhetso
mrådeschef

En avvikelse 
uppstår om en 
verksamhet inte 
når upp till 
kvalitet, det vill 
säga inte lever 
upp till de krav 
och mål som finns 
i lagar,föreskrifter 
och beslut. 
Det räcker inte att 
enbart utreda 
inkomna 
rapporter,synpunk
ter och klagomål 
var för sig utan de 
ska 
sammanställas 
och analyseras. 
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering

Detta för att den 
som bedriver 
verksamhet ska 
kunna se mönster 
och trender som 
indikerar brister i 
verksamhetens 
kvalitet. 

Inom UoA finns 
ett behov av att få 
till rutiner på 
området samt en 
systematik i 
arbetet kring 
avvikelser.

Hantering av 
rapporterade 
kränkningar

3 3 9 Ja Elever får aldrig 
utsättas för 
diskriminering, 
trakasserier eller 
annan kränkande 
behandling i  
skolan. Om 
personalen får 
reda på att någon 
blivit utsatt för 
sådant ska den 
som skolan 
snabbt utreda 
situationen och 
vidta åtgärder.
På grund av att vi 
upplever att vi i 
viss mån har 
brustit i 
rapporteringen 
och då vi har en 
hög andel nya 
rektorer vill vi 
säkerställa att vi 
lever upp till 
kraven på 
rapportering av 
kränkningar.
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Rutin/system Kontrollmoment Sannolikhet Konsekvens Risk-
bedömning

Förslag 
till 
kontroll

Ansvarig Frekvens Metod Rapportering 
till Klar Motivering





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-01-02 

Sida
1(1)

Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
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

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Firmateckning för Osby kommun samt för kommunens 
förvaltande stiftelser, från och med 2017-02-20
Dnr KS/2017:1 002  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsens beslut den 27 april 2016, §70, upphävs.

2. Osby kommuns samt de av kommunens förvaltade stiftelsers firma hos banker, 
plusgiro och bankgiro tecknas från och med den 20 februari 2017 av följande 
personer två (2) personer i förening kommunchef Petra Gummeson, ekonomichef 
Pia Lindvall Bengtsson, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson, 
förvaltningsassistent Camilla Rosén och ekonomiadministratör Ulla-Karin 
Nilsson.

Sammanfattning av ärendet

Personalförändringar inom kommunledningsförvaltningen innebär att gällande beslut om 
firmateckning ändras enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Firmateckning för Osby kommun samt för kommunens förvaltade 
stiftelser från och med 2017-02-20”.

Kommunstyrelsens beslut den 27 april 2016, § 70.

Beslutet skickas till 

Kommunchef Petra Gummeson

Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson

Ekonom Anette Christersson

Ekonom Björn Svensson

Förvaltningsassistent Camilla Rosén

Ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/






TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2017-01-02 

Sida
1(1)

Kommunledningsförvaltningen 
Pia Lindvall Bengtsson 
0479528161 
pia.lindvall@osby.se 

Besköksadress Briogatan 1
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

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809

Fullmakt för indrivning av kommunens fordringar, från och med 
2017-02-20
Dnr KS/2017:2 002  

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsens 
ledningsutskott 

1. Kommunstyrelsens beslut den 27 april 2016, §69 upphävs.

2. Fullmakt för indrivning av Osby kommuns fordringar ansöka om lagsökning, 
betalningsföreläggande och stämning vid tingsrätt samt att ta upp kravmål hos 
exekutionsmyndighet utfärdas åt kommunchef Petra Gummeson, ekonomichef Pia 
Lindvall Bengtsson, ekonom Anette Christersson, ekonom Björn Svensson och 
ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson två (2) i förening indriver kommunens 
fordringar.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om fullmakt för indrivning av kommunens fordringar behöver förnyas då det skett 
personalförändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ”Fullmakt för indrivning av kommunens fordringar, från och med 2017-
02-20”.

Kommunstyrelsens beslut den 27 april 2016, §69.

Beslutet skickas till 

Kommunchef Petra Gummeson

Ekonomichef Pia Lindvall Bengtsson

Ekonom Anette Christersson

Ekonom Björn Svensson

Ekonomiadministratör Ulla-Karin Nilsson

Petra Gummeson Pia Lindvall Bengtsson 
Kommunchef Ekonomichef 

http://www.osby.se/
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